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POEZIJA

Јованка СТОЈЧИНОВИЋ НИКОЛИЋ

КАЛЕМЉЕЊЕ СУНЦА – ОСВЈЕТЉЕЊА

БЉЕШТАВИЛО И РЂА

Kакво бљештавило очеве сјекире кад је одмотао из 
Вреће од сточног брашна дошавши кући
Право из ковачнице 
Као да се од сунчеве зраке избрусила

Можеш на њеном тијелу да смјестиш тјескобу невиђену
Или да огледаш лице као у зрцалу
Па да цијели дан из тебе зрцали нека чудна доброта
Као да није ријеч о сјекири

Као кад у Том сјају ухватиш два ока срнећа
И сваку презривост и љутњу заборавиш
Као онда Оче у подмлађеној шуми изнад потока
Кад је срна чекала на нас 
Поигравајући се својом сјенком 
Да испије Играње из огледала са извора

Као Онда кад је из наше (шуме) у комшијину одлутала
Ни сама не знам када осим да је мрачак преклапао дан
И млад мјесец развијао небеска блистања 
Изнад плахог срнећег скакутања кроз шумске удвојене сјене

Више је нисмо видјели само смо чули одјек пуцња

Тад подиже се ваздух и звијезде спустише се мале
У очи срнеће 

Клизну мјесец с јеленовог рога с друге стране пропланка
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Прхут птица напусти куће а ја оцу из страха у загрљај

Приљубих уво на очеве груди или једини ослонац можда
Слушајући музику душиних струна која ми по болу личи

Хоћеш ли Оче вратити спокој шуми 

Расту ли мелеми за њене ране 
Као рђа на сјекири у кишне дане 
Која се више тупих  удараца о натруло дрво у брдима
И не сјећа         

Отац објеручке подбочи шакама главу као да подупире Свијет

Није то сине до рђе него до Човјека који нема божанска врата 

ИЗ КОСМИЧКЕ ДУБИНЕ

Vозим  аутомобил и мајчин глас који долази 
Из добојске Болнице А мени се чини да је
Однекуд из Космичке дубине

Отвори вањска врата (Јана)
И прозоре на собама Направи промају
Нека се кућа мало прозрачи

Трчим од једног до другог прозора Од врата до врата
И отварам оно што би само у мислима могло бити затворено

Онда јурим по кухињи хватајући велике листове
Јучерашњих новина
Да се не погужвају и слажем их како ми који дође под руку

Притиснем њихов шушањ пепељаром да не ремети мој 
Унутрашњи разговор
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Примакнем столицу прозорском крилу 
И чујем извана твој глас као оне ноћи Мајко
Са суботе на недјељу када си одлагала свој крај 
А ја сам спасавала сунце из куће да не излази држећи се 
За крхки ланац од нашег псића који је покушавао
Да уђе у кућу међу Нас Гребући на вратима твојим 
док смо Те однекуд чекали Да се појавиш са слатком 
Од ренданих дуња у руци

Моје сестре и брат са својим чељадима Напунише кућу
Па изгледају Нове Те собе међу педесетогодишњим орманима
Витринама од пуне храстовине и креденцем у  којем мајка
Одлаже велике Шерпе пуне свјежег и киселог млијека 
И тегле са  туршијом за  Своје најрођеније
Када се појаве изненада Баш као данас Неочекивано
 
Као данас док ћутке гледамо се са велике Зидне фотографије

Нико не проговара Само нам очи разговарају

Међу нама љубљаше се богови И дуги  низ свјетиљки 
Освијетли нам лица да се никад не заборавимо

О Мајко зар тако брзо протутњи Вијек 
А ми смо тек стигли                               

ПРИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДВИЈЕ ГОДИНЕ 

                                29.6.1998. године

Баш ту на ноћном ормарићу
Тик уз твоје узглавље тог јутра 
Сестра је оставила овећу шољу 
Са црном кафом над којом ми се поглед смрзнуо
Кад сам одшкринула врата болничке собе

Горе од црних вијести из свијета
Синоћ на свим каналима 
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Као ријека да пролази кроз таму мога гркљана
Као кад ти пресијеку главну вену испод срца
Као да сам у собу забрањене радости (и бола) упала   
У тоз црни на дну шоље
Као у први гутљај кафе из ње који си усркнуо
Као између твојих удаљених  ријечи посљедњих дана

Тако сам се осјећала Оче мој пред празном постељом 
На твоме кревету Као пред угашеним свјетиоником

Тако је рањен  у грудима мој свијет

Лијепа звијездо са снагом у Космосу
Не напуштај Очеву  сјенку Никад...

ЖИВОТНА СЛОВА

Педесет и неку годину
Путујем и пишем Сијем и свједочим
Прижељкујем и дотичем Важем и размјеравам
Покрећем и заустављам Узвраћам и пропадам 
Сањарим и сумњичим Спајам и раздвајам 
Отварам и затварам Плачем и смијем се
Ћутим и бринем се Уздишем и нишаним...

Педесет и неку годину пуцам из живота за живот

Педесет и неку годину
Живим међу биљкама с најједноставнијим цвјетовима
Кадифом Невеном Перуником Драгољубом Босиоком
Понекад и међу зеленим ситним гранчицама Божјег дрвцета

Дјеца ми кажу да ми још душа по њему мирише

Педесет и неку годину покушавам из себе да покренем
Свијет који ће осјетити разлику свјетлости у сваком 
Њеном зрачку да сјај никада не постане заточеник
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У мојим грудима него свједок у коме дише свемир
Да би се лакше у сунце претварала свака рана из живота

Педесет и неку годину оживљавам тренутке
И будуће године...

Остављам трагове и не окрећем се 
Упркос нанизаним годинама на струну запитаности
Чекајући свјетлост која се враћа са звјезданог неба
Под моју лијеву и десну руку да ме узнесе високо високо
И живот ми продужи
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Перо СОЛАР

МОЛИТВА ИСПОД ЗЛАТНОГ КРСТА
( у манастиру Светог Николаја)

                             Оцу Лаврентију, Христовом обасјању

Sве што милује Соколска река
Ливаде поља и камење сиво
Од прапочела света а и века
Одувек је свето и небеско било

У њеној долини владала је слога
Вредни домаћини њиве су орали
Увек с молитвама и Вером у Бога
Косили и жњели и с Вером сејали

Време мира ласно мину у даљину
На турским сабљама дечји плач се зачу
Још вредни тежаци робују туђину
Уз  Данак у крви дрском отимачу

Воћњацима плодним подивљале гране
А душе воћара постале су сени
Са нецветних грана креште гладне вране
Туђин сунце дана месецом замени

Свуд куда су прошле хорде освајача
Крвав божур ниче из крваве траве
А од дечјег бола уздаха и плача
Змије отровнице своја легла праве
                     
А кад се зажмури да зене заболе
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Свако верујући препознаје тада 
Душе мученика што се Богу моле
Крај белог камена иза водопада

И што се још хране небесницом храном
Под окриљем Вере и вековним хујом
Светом литургијом воском и тамјаном
Што се небу диже заливен нечујом

Њих гледају мирно очи самилосне
Нерођене деце Светог Учитеља
Усахле а благе и од туге росне
Ипак моле спокој за свог мучитеља

Соко-град из доба страве и терора
И данас у болу Веру нам спасава
У прибрежју снова и Соколских гора
Испод Златног крста још чвршће стасава

Док из манастира Света литургија
Небесима реком горским висовима
Гласом златоустог Светог Николаја
Разлеже се гласно уз пој херувима

И Патријарх Павле поје из олтара
Пред Његовим лицем безмерја се буде
Златним ореолом Он двери отвара
Благошћу напаја пределе и људе

Отац Лаврентије Чедо Горобиља              
Озарјем из душе Божијом светиљком      
Окупљени народ смерно благосиља                  
Освећеном водом Крстом и Босиљком       

Пуна црква деце побожно се крсти             
Небом одјекују манастирска звона              
Смерним верницима утројчени прсти       
У Божјој светлости бљешти Васиона       
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Обасјањем цркве Патријарха Павла
Прве на Планети у српскоме роду
Посвећене Њему и Милост и Слава
Смерном Молитељу пред Благим Господом
И Лазањски поток жубори с висине 
Грли сестру пуну небескога мира
Потом у језеру космичке тишине
Поклони се Крсту Светог манастира
 
Тек мало низводно река Грачаница
Придодала току своју трећу воду
Па три воде теку уз појање птица
Молитвом да славе Живот и Слободу

Стрмим путем Вере крај десет капела
Где су исписане Божје заповести
Вечних изворишта десет живих врела
Што доносе свима Живот у вечности

Стиже се до Крста Капије светлости
Вечног Светилишта Срба и Србије
Олтара колевке Божије милости
Где сунце вечера и небеса мије

А после Вечерње кад се све утиша
И ноћ кад поравна Соколске планине
С неба све пошкропи озвездана киша
Златан Крст са стене обасја даљине

Светлошћу из душа српских мученика
Ко грумења сунца у дверима раја
Где их чува Вера Божјих ученика
Уз благе молитве Светог Николаја

Сваког јутра рано у ружи свитања
Певају анђели деца бестелесна 
Милује их лахор с олисталог грања
Жуборење воде и птичија песма 
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Места где су биле пушкарнице куле
Ко прастаро иње сузе су просуте
Где су бестијали аскрери и буле
Сад цвркућу птице и пасу кошуте 

Трепере на сунцу далеки видици
Свуда Соко-градом сад мирују сене
Негде из заумња још се чују крици
Српских мученика бачених са стене

Гледам у ливаде и класала жита
Да не чујем више плач српске нејачи
Утихле су зурле и топот копита
Отишли су заувек дрски освајачи

КРСТОЛОМАЦ 

Nа куполи  цркве на човека личи     
Ломи крст као да ми кида главу  
У блато га баца и безумно кричи 
На његовом месту развија заставу

Са црвеног платна птичурина црна
Бљује из две главе отровину своју
Нестало је наших славуја и срна
Уљези загадише постојбину моју

Под заштитом банде прве силе света
На старом ожиљку наста нова рана
Све то мирно гледа подмукла Планета
Гину српска деца усред бела дана

Спаљене иконе кандила без уља
Умукле колевке и гнезда у грању
Страх пун белих капа и црних читуља
Слеђен у нашем  немом лелекању
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Бивше наше реке пуне слане туге 
Носе нејач своју на друге обале
Очадиле боје завичајне  дуге
Отворене очи на небу заспале

Насељене ветром и црним птицама
Крошње тужних врба непомично стоје 
У  њеним сенкама мајке с рушницама
Скамењене  болом мртва чеда доје

Опрости  Боже и њима и  нама
Шапућем у небо а муње синуше
Слана киша пада око сваког храма
Песме смо певали  крици се винуше

На цркви  без крста орлушина чека 
Тужна летња шума варницама листа
Крстоломац    који  личи на  човека  
Скрнави крст часни што у блату блиста*

* После неколико месеци безумник 
који је оскрнавио црквено кубе и 
поломио крст полудео је и
нестао без трага
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Иво Мијо АНДРИЋ

СОНЕТНА ЗВИЈЕЗДА ОЦУ

                            Оцу Мији
 
1.

Tвоје тијело кружи у облику воде
Кости су твоје земљом опточене
Дух твој је оче златни прах слободе
Који обасјава даноноћно мене.

На путу ме твоја сјена вјерно прати
Заједно са сунцем, небом и звијездама
И она се бори да ме дому врати
Тамо гдје још живи моја драга мама.

Присјећам се оче били смо к'о браћа
Копали смо жито, градили ограде
На Драгоњивама и у Крчевини

Нисам те звао тата нити ћаћа
Већ именом твојим што ти отац даде
Да бих био ближи Богу и истини.

2.

Да бих био ближи Богу и истини
Слиједио сам оче ријечи ти и дјела
Остао сам вјеран нашој домовини
Која је у мени велика и цијела.

Не признајем оче оне који дијеле
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Природу и људе на два мала свијета
Нити  прозаисте што љубав не желе
Гледати у боји расцвјетаног цвијета.

Болестан сам оче од кроничне туге
Која ме нагриза корозијом рата
Што се годинама таложи у души

Због ње су ми ноћи бесане и дуге
И дом ми је због ње остао без врата
Па се као и ја осипа и руши.

3.

Па се као и ја осипа и руши
У времену што се троши као здравље
Минуло у мени сонате пјевуши
Док ми хладан камен клизи под узглавље.

Са зида ме оче гледа твоја слика
Кад си био рудар у Липничкој јами
Сањао си сина великог пјесника
Док си црно злато копао у тами.

Слутио сам твоје жеље, а и бриге
Упијао људску снагу и доброту
Која ме к'о сјена невидљива прати

Данас све то оче биљежим у књиге
Што су као звијезде у моме животу
О коме ће некад и други писати.

4.

О коме ће некад и други писати
Како би проникли у бит мога дјела
Што га почетнички чита чак и мати
Да би првог сина боље разумјела.
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Не знам што бих дао да си међу нама
Да уз чашу шљиве скупа засвирамо
На изрезбареним реским шаргијама
И да севдалинку стару запјевамо.
Годинама оче размишљам о томе
Како ћемо можда заједно у рају
Скупљати расуту сунчеву прашину

Ако Бога има на свијету другоме
Молим га да опет у твом загрљају
Пронађем тако ми потребну топлину.

5.

Да пронађем тако потребну топлину
Коју су ми ратни дани одузели
Док сам у опсади сањао тишину
Што су је к'о Криста на криж разапели.

Нисам оче вјерник нити атеиста
Нешто сам између прилично пјеснику
У мојим очима осмијех твој још блиста
Као што на зиду блиста твоја слика.

Не љути се оче што сам твоје име
Придодао своме испред презимена
И што свака пјесма заправо је твоја

Вјеруј искрено се ја поносим тиме
Јер умјесто једног имам два имена
У коме су оба подједнако моја.
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Анђелко Заблаћански

ЕПИТАФ
                                 Лази Костићу

O, ви господине луди, неописиви
шта ваше речи траже у њеној коси
одавно сте мртви, а веома живи
и коме инат у вама дуго пркоси

О, ви љубавниче луди, неухватљиви
како ваш живот је увек иза смрти
како сте тако прави и кад сте криви
зашто у њеном билу ваш ум се врти

О, ви песниче луди, недодирљиви
зашто на њеним ружама цвета ваша јесен
и кад пролећем јој се вуку облаци сиви
како да поверује у ваш лик занесен

ТРАЖИМ

                             Десанки Максимовић

Nе остављај ме саму
сред немузикалне светине,
могу ме повести путевима без вида
у најгушћу таму,
не остављај ме ту где за стих се не гине:
међу песницима без стида.

Не остављај ме без тајне:
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у песми, у стрепњи, у било чему;
с њом знам само како шапућу траве,
како су нечије очи сјајне,
или како реч убија тугу голему
негде између сна и јаве.

Не остављај ми тишину,
јер о њу ћу се саплести на свом прагу,
у себи тражећи очи свих предака
и оправдање за ову празнину:
у којој не чујем песама слику драгу,
већ звона нејака.

Не тражи ми обећање
да умем и могу вечно да трајем за те,
још нико није и нећу ни ја,
али веруј ми, од тебе зависи моје постојање,
мој лик ће с тобом бројати сате,
у твом сјају он ће да сија.

Али кад на самом крају
за себе и друге потражим помиловање,
реци – то није слабост него велика снага,
свих који траже и оних који га дају,
јер спас је покајање –
с вером да дух нам је испод кућног прага.

ИСПОД ЈАСИКЕ

                                               Милану Ракићу

Uцвале речи усред бистрика у мутној бари,
Локвањи бели и жути, лотоси сном опијени;
У мени црна орхидеја кô злодух тихо стари,
А сва ми лепота врисне поносно у једној жени.

Искрено сам лагао другу кипућим страстима 
У тмасти тишине с почетка и речи на крају,
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Желећи да бар једна ме помене у молитвама,
Кад страсти и понос ширину душе упознају.

Тад запеваћу криком светици с камене плоче,
Вапаје да чују преци и сви потоњи моји
И Ти, коме пречесто окренусмо леђа, Оче.
О, колико боле мог рода вековни неспокоји.

И кад јасика у мом погледу тихо затрепери:
Знаћу, све што у дамарима беше, минуло је
И песме остаће само којима се љубав мери,
Док сред тишине у свему још куца срце моје.
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Зорица БАБУРСКИ

ПЕСМЕ ВАРЛАМУ ШАЛАМОВУ
                  Из збирке у рукопису Колимско небо

ЗВУК КАТАНЦА

Pод хладним небом
хладној земљи
окреће лице
потања у дубину
ледне ноћи
тишином одзвања зов
смрзнуте птице.

Над снежним кровом олуја
свира
испод њега станује
испрекидан сан
на трулој слами
леже уморна тела
чекајући немо судњи дан.

Путују са њим жеље
пусте
замире срце
кад чује звук катанца

ударац судбине
у душу
сан у дан
одређује тежина његових ланаца.

Побећи од погледа
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очију модрих
из загрљаја смрдљивих
тела и коже
хтео би да завири
у сунце само
ал' његово сунце је
тако мало
Боже.

БОЛ НОЋИ

Zашто си варљива,
зашто си отровна, ноћи,
пуна лепљиве горчине и јада?
Кезиш се,
гледаш ме шупљим очима
док ми стрепња у неме бескраје пада.

Ноћи, тајна сило,
твој плен сам!
Таласи туге љуљају ми душу.
Нестајем у зимско вече,
смрт ме љуби,
док нечујни ветри срце злостављају

Боли ме
густ мрак у дубокој тишини
што провејава судбом клетом.
Боли несан,
твој мрки лик, срџба,
презир твој,
што зовем се човеком
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Немања ЗИВЛАК

ВИДОВДАН

Vрх Косова поља славом окруњена
Размеђи се јутро од бијеле зоре,
Као цурска суза кад падне из ока
На џемадан братски изломљених тока;
Задушне свијеће у храму још горе,
И у том се трену смири васељена.

Трпеза и причест, посљедња и прва
Навила је класје земљи отежало;
Херувимска пјесма небу се уздиже
И жртва к'о ниска бисера се ниже.
Плодоносно сјеме ту се посијало,
Наше зрно соли, нашег хљеба мрва!

Очима се живим видјети не може
Међа што дијели земљу и небеса,
Она се мученички прелази у строју.
Надом у васкрс, страдањем у боју
Сломљених сјечива, здробљених тјелеса
У славу живота, помилуј их, Боже!

Погледај, ослушни још копита звоне,
Милоша у седлу Ждралина свога.
Видиш ли кнеза, десет Југовића;
Милана, Ивана, Павла Орловића;
Браћу Мусиће, Рељу Крилатога?!
Познајеш ли праг српске васионе?!

За име пресвето Господа с висине,
Витезови сламају бегове и паше
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Жртвујући себе на Видовдан свети
Чекајући васкрс, они неће мријети.
Ријечи за вјечност: Косово је наше,
За њега се живи и када се гине!

НОЋ НА ЖАЛУ

Vидјех кћи Нептуна и сестру валова,
Утканих перли у горске кристале
Чежњу далеких избледјелих снова;
Звијезде те ноћи нису небом сјале!
Само је мирис смокви и чемпреса
Покрио тајне на морској обали
Тијело од хриди што море исклеса
И два срца што су се једно другом дали;
А морска се, тихо, запитала пјена,
Скупљајући со на стамене хриди:
„Да ли је сирена или само жена?”
Нек нико не чује, нек нико не види!
Таласи ће морски облутке миловати
И нестајати у пијеску и пјени,
Али тајну ноћи нико неће знати
Како се човјек заувијек дао жени.
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Слободан РИСТОВИЋ

ПУТ ОД УГАРАКА

Oбледица
Голубица
Сукрвица
У том јату
Маљ у коси
Брат о врату
Жар одасвуд
Лед у нама
Стисла тама
А ми боси
Клецамо кроз снове
Једину нам јаву 
О рамену торба
У грумење крушца
Сакрили смо главу
Пошли са Лазаром
Да тражимо Саву
Мећава пепела
Куће пуне мрака
Не види се ни пред
Оком прст
Пут од угарака
Међ жишкама крст
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Слободанка Луковић

ТАЈАНСТВЕН БРУЈАК

 И чујем тихо у осами тако
 Вечити шумор из земље и свода,
 И слушам дуго, немо и полако
 Те речи лишћа и тај говор вода.

Јован Дучић

Kовид и Страх, а ја желим да није
И призивам Срце меко, а јако.
Верујем у моћ луцидне хармоније
И чујем тихо у осами тако

Неко дивное таласање акорда
Што шаље живо чудо – та природа
И благост титраја небеског кода
Вечити шумор из земље и свода,

Као далек брујак јата над селом.
Тад питам се: Да ли то може свако,
Па зборим са Сузом или с анђелом,
И слушам дуго, немо и полако.

Трагам по Тавни под небеским велом,
Бивам склад – месец над селом
И срма сунца елегија и ода,
Те речи лишћа и тај говор вода.



31

Гордана ЂОЈИЋ АВРАМОВИЋ                            

БЕОГРАД

Mирис града виси
Изнад Саборне цркве
Ветар са Калемегдана
Доноси лишће прошлости
И мирис зелен
Профил Деспота Стефана
Огледа се на торњу на Авали
У катакомбама на Ташу и Земуну
Победник сања своју сенку
И позајмљује је вечери
Сутон плива по крововима Новог Београда
Води људе као понос
И част са мачем
Богатство чини разноликост
Која се просипа по улицама
По висини и дубини
Као зрело воће у јесен
Руже у пролеће
Бели снег
Који лебди у зраку

ПЕСМА БОЉА ОД МИСЛИ

Pесма буде
Понекад боља од мисли
Која ју је донела
Већа и дубља
Од писца
Или он није знао
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Шта стоји у дубини њега
Душа је светлија од зоре
Дубља од мора
Она сама зна своје дно
И прапочетак казивања
У водама на сунцу и кланцу

УМОРАН КАО РЕКА

Bити уморан као стара река
Кад стигне до места да се одмори
И обгрли стубове мостова
Део дана у сенци сагори
И иде даље и дуже
Весели повици људи и деце служе
Да се река напуни смехом
Облуцима који беласају
И тако век за веком
И сви знају
Да воде трају
У разним облицима
И дању на мокром прагу зграде
И ноћу у тамној смарагдној шуми
Са свицима
Нови  се организми граде
Изуми људи
И тако све траје у вечној води
И звезданој прашини
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Здравко ЗГОЊАНИН БАЋО

АВАНТУРА

„Веспа” - мотор плаве боје,
За нас двоје кʼо створена.
Пригрлила она мене
У то неко лудо вријеме.

Дивно вријеме лудорије, 
Возили се опијени
Преко поља, шумарака,
Све док точак спао није...

Заљубљени, у заносу,
Возили се тако дуго.
Ето врага изненада
Горива понеста тада.

Забринути нас смо двоје,
Шта урадитʼ - киша лије.
Нигдје никог у близини,
Да нам даде литру-двије...

Али срећа кад се чека
Она стално негдје вреба,
Па одједном изненада
Чувар шуме кʼо из неба ...

Вози мотор попут "Веспе"
Зеленкасте неке боје.
Подари нам литру двије
сад нам зима више није...

Враћамо се преко поља,
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Кривудавим путељцима,
Киша лије, магла ли је?
Било вријеме лудорије...

Алʼ  нам зато жао није!
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Бранка БЛАГОЈЕВИЋ

МАЛО, А ВЕЛИКО! 

Vидиш ли травку
на таласу вјетра 
како њежно плеше? 
Види, погледај јој вену, 
куцка. 
Жив живот заживи!
Не буди пањ, буди дашак, 
буди зрак, никад дршка! 

Видиш ли украс, 
видиш ли дар ‒ 
црвену тачкасту мару, 
жариште обасјано
велом Сунца. 

Видиш ли мрава, мрву и мир? 
Корак по корак, 
дан прође, а он срећан, 
јер је жив! 

Жив!!!
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Андреја Ђ. ВРАЊЕШ

ЕКВИНОЦИЈУМ  ЉУБАВИ

 Sа  вриском светла гледала је у његов осмех, мимику 
радости, запамтила поглед одлутао у  далеко, волела га је скровито 
изнад  сазнања, уживала у његовом смислу да од обичног направи 
изнимно.
 Тих, ипак се чуо. Отишао је једног губљења свега да 
избегне немоћ, више се никада није десио, остала је нема празнина. 
И време: Утеха и побуна, интригант и помиритељ, тужитељ и 
бранилац, изван и изнад свега време. И сећање је остало, дубоко  
као морска дубина.

ТАМО

Kад  одеш тамо,
слушај тишину,
она ће ти  рећи,
зашто су заћутале туге.

Чудити се немој,
то тамо, наше је баштиниште,
где прошлост није завршена,
цвета вечита у боји бола.



37

PREVEDENA POEZIJA

Јевгениј ЧИГРИН

* * *
 

 Vећ су светиљке улепшали како су умели у престоници, 
по свему,
празник оцртава славље у свести. Врачеви, веле, ка Витлејему
запутили су се, да подгреју чудеса, да подсете слепе на звезду чуда,
а по граду шестари бела Смрт. Питаш: „Није ваљда близу?“ - „Она 
је свуда“ -
одговара, смејући се, нарастајући вртлог. У реду, није ли вртлог - 
вејава до облака,
у којој се губи сваки говор. „До смрти је четири корака“ -
не репер, већ старица с косом пева. Ту фанове нећеш наћи ватром 
разорном,
с билборда гледа ал-паћиновски ђаво, а у кули Осталих астроном
предао се и заборавио, да је гледати на Исток могуће у олуји, чак,
свакодневно-сваконоћно; пробуди се, друшкане, отвори загранична 
врата у мрак,
иначе ће врачеви заборавити зашто и чему ићи у мраз и бездан,
и срушиће се на главу, свима, Витлејем, и ђаво постаће звезда,

* * *
                       Тамо где пада снег, парни возови јуре низ воду
                                                                                              Б. П.

Возови у Поронајску јуре низ хладну воду
железничар диже очи ка плавој звезди на своду,
маше ручицом вагона зими, а с прелаћа пева ко лорд,
на свакој станици је по пропису уписано „Nord“.
Твој двојник све до сада спава у купеу зеленом:
сновиђење цвета, и архангел седи на грбу скупоценом
незнаног места, ђаволским дуваном загађује зрак,
и дечачић стоји, као неки из прошлости знак.



38

Поронајска композиција до Парнаса тешко да ће стићи ма кад:
одгонетнути рај постало је тешко, а завирити у хад -
много простије, но живот љуштуром римованом скрити,
и арханђео одозго наставља отежући пушити.
Пауза. Вагон железничар отвара. Душа која све виде,
изашла је у својој згужваности и некуд, без журбе, иде,
по води ли, по копну... Ти си одронио реч. Сам си, сред дима,
нешто брбљао о томе ноћницима и возовима.
Гледа анђео-наочарко-двојник-усамљеник ка југу,
нема у димњаку огња - који беше, испаде из руку...
Парни воз постоји и, упутивши се бајком морском крај вас,
опет ће почети да слуша како тугује твој живи глас.

ЖУТО-КИНЕСКА

Авет јесени спава непробудно
ветар доноси вести из туђине,
са жбуња скида сваког трена жудно
нежну длаку у бојама глине.
Свој жути лет у мору утопиће
с истока сасвим остарели дракон.
Сред канџи - живо или мртво биће?
Не разумем се баш у мртвих закон.
У чељусти ће шкљоцнути очњаци -
настаће срећа жутоликог царства,
и над главама јавиће се знаци:
бео зечић у мрежама врачарства.
Зец им доноси бесмртности траве -
чај Сун Ши, с њим и макадам прашине
помешани су са соком агаве,
над њима цркве облака, с висине.
Пикирао је, жут, у морски простор,
илʼ сињ ко јаје зебе после кише.
Лево око, ко утрљано воском,
у десном гавран виче: „Никад више!”
...Има ли лека? Да, алʼ је сакрила



39

бесмртност лопов Чан Е* - неста журно.
У њој се мрачна раширила сила,
мозак јој проври у ватри азурној.
Претворивши се у небеску жабу
оде да Кулу Месечеву двори...
Сад јесен лампу месечеву слабу
моли да преда ту бесмртност зори.
 
* * *

Зима те неће напустити сама.
Снег није вани. У теби се ствара.
Збркани снови, под јорганом - тама,
Није Морена, ал неко зачара
кревет: изнутра створе се кошмари,
мравцима ватре нападају стих.
Из друге земље дошле су те твари,
безумно бледи лампа, у трен тих.
Тако је, или није баш, друшкане?
Један па други, термити се роје...
Де, склопи очи, још дишеш. Нек сване -
а дочекати јутро - нелако је.
Преспавај све то. Март, ако не слаже,
с бројчаником је, шкрипав, већ на путу...
„Призор би птица афричких, друг?” - каже
неко, сав бео, у твојем капуту.

Превео с руског: Владимир JАГЛИЧИЋ

*Чан Е - Личност из кинеске легенде. Супруга стрелца Хоу И, која је постала 
богиња Месеца и населила се у Месечевом дворцу, заједно са месечевим зецом. 
Зец поседује чаробни еликсир који дарује вечни живот.
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Јержи ПЛЕШЊАРОВИЧ

ПОСЛЕ ОЛУЈЕ

Bрда се још увек диме
диме се брда од снежних олуја
откуда лије облака санта лења
грубе магле подижу поља
проређују се нагнути пљускови
густиш
као да пчеле предосећају тишину
изненадну и свечану

Као да пчеле предосећају тишину
пре него што утихне у праску ковачнице
на висинама
лимена посуда блистала је звучно и касније
витражом
широм 
јасноће

Пре него што утихне у праску ковачнице
изнад околине
изнад града иза пенастог потока
уноси се мач дуге
подижу копље јеле
сјај у локвицама босе ноге урањају 
торањ одјеку поверује звона
тренутак спушта уморну главу

Као да птице предосећају тишину

Вуку се смеђе њиве
према шумама све даљим
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сунчани крикови бледе
тамни кобалтна дубина
мали град
попут руке
пијаца од буке пролама се 
отворене куће књиге
дуго
заштити

МАЈКО

Iшчезнућемо - 
и ти и ја и перо ноћи 
изгубљено од злих крила 
лебди у далеким локвама 
задња зора

Бачени са скела бројева 
ишчезнућемо, 
пре него што борови оџаморе
одјек своје отаџбине, 
сазвежђа ће се угасити 
заборављених имена. 

На наше бескућне дланове
гробље сипа снене игле
ишчезнућемо, 
у нашој напуштеној кући
неће питати ништа уплашене лампе. 

Ишчезнућемо
ти и ја и перо ноћи 
изгубљено од злих крила. 
Полумрачно мрмљање подсмеха:
ковчег од дасака за спасавање, 
ковчег од дасака за спашавање. 

Хоћу ли наћи уточиште
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у срдачном уздаху мајке, 
мрвицу вечности, 
мит?  

НАГОВЕШТАЈ

Sвитање буђења 
огромни кип
голубови су омотали венцем
витка готика 

свитање 
прелудиј
пурпурне од златних искри
у понору облака заокружују се
пламенови слични гласовима 

жури звецка гунђа тутњи
радним даном 
улице раног брујања су пуне 
фабрички димњак иза зида се зауставио 
за дим продужен за сенку  
а ти свитање буђења
блисташ бакарном кацигом 

жури звецка гунђа тутњи
радним даном 

упорне године
године попут песнице на челу 
тражећи другу 
обалу 
зовем
последњи 

Препјевала са пољског: Олга ЛАЛИЋ КРОВИЦКА
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PROZA

Мирољуб ТОДОРОВИЋ

ШАТРО ПРИЧЕ

ШТРИКАЛИ СМО ПРОМАЈУ

 Oко неке чупаве мућке требала нам је помоћ.. Никако да 
склопимо шему и нађемо решење. Једни су у клапи контали ово 
а други оно. Свако је терао своје. Углавном се месила штрудла и 
штрикала промаја. Умало да се озбиљно поџевељамо.
 На крају тог чабар домунђавања јавну се ћутљиви Моша.
 - Можда би Стева Сврака могао да нам помогне, он је махер 
за такве ваљуге.
 Са Стевом се нисмо дуго њушили и одвајали уво. Мунгос 
нађе његов телефон и окрену жицу. Јави се неки тип.
 - Тражимо Стеву – певну Мунгос.
 - Стева је пре две недеље оладио папке – испљуну тип и
прецвика везу.

ЧИМ ДИГНЕМ СИДРО

 Ујутру готивим да мало билдујем. Чим дигнем сидро 
гимнастицирам. Свеж ваздух ми разбистри чонту. Чука почне брже 
да тамбура. Боље знојим вијуге.
Онда дишем на шкрге и трчим у месту. Маркирам клекове.
Менгеле су ми јаке. Мишићи набуџени. Пегла громовита. Још увек 
могу да патосирам клебецане.

ОПЕТ СМО У БУЛИ

 - Недостајао си ми – кевну Мунгос – кад сам дофурао с
ресетовања – без тебе шљака не иде готивно, опет смо у були.
 - Која је фрка? Шта треба да се цепа?
 - Слабо одрађујемо шему. Људи не штрикају добро, 
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смотани су, безвезно суну у склечку. Мурија нам је неке ортаке већ 
ћоркирала. Не знам како сада да вадим флеке.
 - Не откидај се – проспем – ствари нису тако чупаве, 
гледаћу да их хендлујем.

У РУПИ

 Не жикам како сам се нашао у тој рупи. Био сам нацевчен. 
Нисам видео белу мачку. Киснуо сам за неким сјебаним столом са 
флашом брље и наливао се.
 У рупи је било мрачно и загушљиво као у кањи. Двојица 
кретена џоџала су преко пута и ждракала у мене. Све ми је ишло 
на ганглије. Ждракање кретена посебно. Дигао сам се, прифурао 
њиховом столу и изрокао им све по списку. Ћутали су спуштених 
ћонти. Замахнуо сам онда руком да их ошајбуџим. Већи кретен 
диже котву, скемба ме за руку, а онда пеглом снажно жвајзну у 
фацу.
 Пао сам као громом погођен и попио патос.

СВЕЗНАЈУЋИ ЗУКВАН

 Знам тог мудросера што се сада кебечи на телки. Диже 
муда. Драми кликераша. Саветује. Бистар ко боза. Нема три чуке 
у глави. Важна фаца ко тројански коњ. Просипа бангаве фазоне о 
политици, о образовки, о рибама. Свезнајући зукван.
 Пре неколико година био је то мутан кулов. Диловао је хорс 
на Дорћолу. Муркани би га често фукнули у штенару.

ПОД БРАВОМ

 Пре него што одлепршам на совкање, и утулим светло у 
гајби, увек идем да прешпилујем да ли су улазна врата под бравом. 
Често кад дофурам касно са шљаке, трошан и бачен у бедак, 
прегори ми акумулатор.
 Крај нам је облачан. Касно ноћу раја се зортира да изађе 
из гајби. Пуно је мутних типова, гепара, наркоса, врућих женски, 
куроломки. Не знаш какав скењ може да те снађе.
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КО БАЈАТУ КИФЛУ

 Миша Звекан никад није сијао лову а волео је да троши. 
Добра амбалажа. Добра клопа. Добра цирка. Макси мачке. Добар 
зез. Морао је да позајмљује. 
 Све би било без фрке да је могао позајмљене вашке да врати. 
Имао је и тај скењ да је зајмио од зеленаша који је гадно хендловао 
своје дужнике. Три пута је вабнуо Звекана да лову врати, а онда је 
цалнуо двојици горогана да га сломе ко бајату кифлу.

КРПИМО МРТВАКЕ

 Дупета ми се Ранко Мутави. Дуго је био без посла. Најзад 
га нагазио. Постао гробар. Добра плата, а ради и прековремено. 
Људи одапињу папке, треба их лепо таксирати на онај свет.
 На почетку се истакао на послу. Тата Мата га похвалио. 
 - Шљака није тешка – каже – риљам рупу са још двојицом
ортака. Лаћарно је и весело. Лепимо жваку. Крпимо мртваке.
 Остао сам без текста.

НАПРАВИЋУ ОД ТЕБЕ ДВОДИНАРКУ

 Зврцнула ми мобишка.
 - Ко је? – питам.
 - Знаћеш ти ко је кад те ухватим кретену – дошета ми у уво
неки накурчен, промукао глас. 
 - А за шта ћеш да ме ухватиш?
 - Поломићу ти кости, само кад ми паднеш шака, одраћу те
живог, рођена мајка те неће провалити морону.
 - А шта сам ти то збиберио, па ми претиш?
 - Готов си! Неће ти помоћи нико жив! Направићу од тебе
дводинарку, запамти клебецану – продра се типус и прецвика везу.
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Миленко ЈЕВЂЕВИЋ БРАЛЕ

КОЊ

 Rатна је деведесет и четврта.
 Група виших официра Дринског корпуса лагано корача кроз  
подне Ђурђевог дана и улази у рејон одбране Првог пјешадијског 
батаљона Зворничке бригаде.
 Најмлађи сам у том ходу, али осјећам да то није једини 
разлог који нас подношљиво дијели.
 Из кратког реферисања ишчили сазнање да су обостране 
линије фронта већ двије година на истом мјесту и, осим ситних 
чарки, ништа се значајније није догађало.
 Добио сам задатак од вође контроле и крећем дуж ископаних 
утврђења ка десном крилу одбране.
 Гребени и висови увезани су рововима. На прегледним 
мјестима урађени су заклони и нека врста утврђења, која горњом 
половином штрче из земље. Са високим чунковима, који ковитлају 
војничку несаницу, јасно се уочавају и са неколико километара.
 Испред ровова, у домету сигурног ока, брижно мирују 
мине. Ближе од њих, на танкој жици, у висини кољена, наредан 
ђердан празних конзерви и других клепетушa.
 ,,Шта све човјек није у стању да уради да би онеспособио 
другог човјека и себи спасио живот!“ помислих необавезно и на 
трен.
 Војници у задњем рову дочекали су ме сликом из показних 
вјежби. Сви су били у заклонима, са пушкама на готовс, и тобоже 
осматрали. Нисам желио да им прекидам одглумљену будност.  
 Удаљио сам се довољно далеко да бих осјетио сопствену 
мирноћу. Кроз тек излистало младо грабиње осматрам супротну 
линију ровова. Претпостављам да је и тамо све исто, и не знам шта 
ме је вукло да кроз немоћ двогледа призивам лице мог пријатеља 
из војних школа. Усуд је хтио да нам се распадне држава и подијели 
војска, па да више не будемо на истој страни.
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 ,,Овај рат је за све велика несрећа”, говорим себи, док у 
глави прелиставам странице балканске историје и покушавам се 
изборити с горчином од свјетске политике.
 − Господине мајоре, немојте ићи даље, тамо је минско 
поље! – заустави ме брижан глас старијег војника који се бијаше 
подигао из свога заклона.
 Застадох – не из страха, већ да му удовољим.
 Можда ми и није требало да изазивам судбину и реметим 
правила тражећи нешто испред ровова на ничијој земљи.
 − Ту је неки дан погинуо коњ – настави он, више да оправда 
своје упозорење.
 − Како коњ, и откуд он овдје?! – измјерих га погледом. Он 
се извуче из заклона и крену према мени.  
 Знам да су сви досадашњи ратови били велика усмртија 
за коње. Али откуд сада коњ у минском пољу, када су они постали 
права ријеткост, чак и у сеоским врлетимa? 
 Лука је лагано пришао и представио се, више уљудно, него 
војнички. Био је командир одјељења, али осјетих да га нека друга 
потреба тјера на причу.
И он настави:
 „Била је сриједа, тек се разданило. Таман сунце прошарало 
кроз гране и ми измиљели из земље као мрави. Одједном – тишину 
нарезаше њисак и топот. Ми се згледасмо и скочисмо на ноге. Путем 
од наше команде у трку су се приближавала два коња. Прва је била 
кобила, по боји доруша. Иду право на нас! Неко је потрчао да их 
заустави. А они прескочише траншеју као да је нема и наставише 
јурњаву овуда, низ шуму.
 Следио сам се од помисли шта може да се догоди. Нисам 
се ни прибрао од узбуђења кад оно одјекну мина. Кроз облак дима 
и прашине проломи се пригушен и болан њисак.
Притрчимо ближе!
 Кобила лежаше беспомоћно, дајући још знаке живота. А 
коњ је стајао као укопан и фрктао као звијер. Преко груди и сапи 
подрхтавали су му дамари.
 − Готова је! – изусти неко.
 Коњ се на то прену, наћули уши и поче да иде укруг око 
кобиле.
 − Дај да га некако избавимо одатле! – рекох  осталима.
 Почесмо да му тепамо и да га дозивамо не бисмо ли га уми
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рили.                             
 Он оњуши кобилу па поче да рже и стриже ушима као да је 
дозива.
 Мене прободе нека туга и први пут примијетих како је вран 
и лијеп.
Команди смо јавили шта се догодило, и дође један борац за кога 
рекоше да зна са коњима.
 Узалуд га је дозивао, у намјери да му приђе.
 Онда смо узели дугачке мотке и покушали на силу да га 
одвојимо од кобиле, чији трзаји бијаху престали. Њему само 
окрупњаше беоњаче, пропе се на задње ноге и хтједе све да нас 
сатаре.
 И тако два дана и двије ноћи  гледам његову муку; пати, а 
није га ни окрзнуло. 
 Неће да се помјери од мртве кобиле. Чим неко покуша да 
им приђе и принесе воде, он хоће да убије.
 Случај се прочуо по селима, доље према Зворнику, па јуче 
дође сељак, власник  коња. Прича како је из другог села довео 
неко кобилу на припуст. Он јој извео у котар свог вранца, а они 
прескочили ограду и доспјели чак овамо.
 Прилазио му је тепајући и коњ се мање опирао. Успио је 
чак и улар да му навуче на главу. Али кад је покушао да га поведе, 
сви смо се још једном нашли у чуду. Само се укопа ногама у 
земљу, и колико газда вуче напријед, он толико вуче назад. Сељак 
је покушавао на све начине, али није успио ни да га помјери. Онда 
се вратио кући, и послије неког времена дође и доведе другог свог 
коња, овдје гдје ми сада стојимо.
 И да видите шта би!
 Коњи се прво погледаше, чудећи се мјесту сусрета. Зарзаше 
готово у исти мах као да имају толико тога један другом да кажу. 
Вранац направи неколико корака укруг, као на мјесту посљедње 
страже, а онда невесело обори главу и лагано приђе свом другу. 
Сигуран сам да му се из ока котрљала суза када се окренуо и 
погледао према мртвој кобили.”
 Лука је ту застао, а ја сам зурио у њега, узалуд очекујући 
неки срећнији наставак приче.
 Растали смо се као са мјеста гдје се дијели несрећа, и би ми 
лакше због њега. 
 Сазнао сам још да је био сеоски учитељ, и да је у рату 
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заволио коње.
 Враћам се у Команду.
 Не видим ни ровове, ни људе, ни догађаје.
 Душа ми сикће на све то, и цвили за величином. Рој мисли 
ме уједао: Еј, коњ! Па тако коњски и величанствено!
 Он, без кога не би ни бразде, ни вршаја, ни сватова, ни 
сеоба, ни ратова!
 Колико је само невјеста кроз моје село пронио! Колико 
намјерника одбринуо!
 И да овако коњски надвиси људе и нарав људску! Да презре 
њихове правде и ратове, и остане широк као земља и, племенит као 
витез?! Његова потковица још носи љубав и за оне који не умију да 
воле. Он зна зашто није пришао људима – и ја му се клањам!
 На улазу у Команду неки војник с брадом нешто објашњава 
другу, а мени у ушима одзвонише ријечи мог пријатеља, 
вишеградског сликара Бранка Никитовића: „Кад видим коње, 
помислим, Боже, како смо ружни! И неискрени, и себични, и ...” 
Не стигох да се исвађам сам са собом, јер су само мене чекали да 
би почела анализа.
 Сједох до врата. Покушавао сам да срочим неколико 
реченица за вођу контроле.
 Неко је дозивао моје име и ја га потражих погледом.
 − Немам ништа значајно за вас, господине пуковниче – 
порекох себе када ми дадоше ријеч.
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Здравко СЛАДОЈЕ

ПОНОВО

 За дивно чудо, попео се. Под самим врхом је помислио 
да је готово, да ће му груди експлодирати и да ће једноставно 
издахнути. Ухватила га је паника, не због смрти, него од помисли 
да неће успјети да се попне на сами врх, куда се и бјеше и упутио. 
Но, није се догодило. Попео се, пао на на земљу и остао лежати 
наузнак, покушавајући да ухвати довољно ваздуха и смири убрзане 
откуцаје у грудима. Полако је долазио себи, осјећајући и нешто 
попут задовољства због чињенице да је био сам самцат на тој 
висини. Небо је било чисто и плаво, и одједном му паде на ум да је 
био и заборавио, како такво нешто и постоји, и да је у дјетињству, 
а и касније, гледао и наслађивао се истом таквом љепотом. Некако 
је осјећао да тај призор припада њему, и само, само њему. Добрих 
десетак минута је лежао и зурио у њежно плаветнило, а онда се 
придигао, стао да разгледа и препознаје оно што је заиста било дио 
њега, планине, брда, долине, љесковина, родно село, и тако редом, 
упијајући све то, можда и срећан због нечег што се не да лако 
објаснити, а тиче се оног што обично називамо својим животом. 
Вјетар није престајао да се поиграва и дрско залијеће у прси, 
лице, косу. Пријало му је. Доље, као под ногама, било је родно 
село са раштрканим кућицама, ограде, вијугав макадамски пут, 
брда с избаченим каменим ребрима, и долине обрасле буковином, 
љесковином и трњем. Ни људи, ни животиња, ни птица. Вјетар је 
био господар простора. Ту је сад био и он.
 „Што ти је живот“, рекао је наглас, ни сам не знајући зашто 
је изговорио и шта му то уопште значи.
 Јефто је од куће отишао, може се рећи побјегао, дан прије. 
Одједном се, ко зна из ког разлога, нешто у њему преломило, па је 
криомице, не говорећи ником ништа, навукао панталоне, мајицу, 
обуо патике, узео топлију јакну, лијекове, личну карту и нешто 
новца и упутио се на аутобуску станицу. У унутрашњем џепу јакне 
се, поред ролне тоалет папира, налазио и закочен пиштољ. Празан 
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поглед и леден осмијех су му били на лицу, док је куповао карту 
и сједао у аутобус. Ником није наговијестио шта му је на уму, а у 
глави је непрестано одзвањало: попети се на Штавањ и тамо остати 
заувијек.
 У аутобусу је имао времена да о свему размисли, но никако 
није успијевао ни самом себи да објасни зашто се одлучио на овај 
корак. Могао је једино, да до у детаље претпостави шта ће се десити 
кад се у стану не појавим до иза поноћи. Жену ће најприје спопасти 
бијес који ће прећи у обичну љутњу, па у забринутост, а потом и у 
панику. Синови ће покушавати да је утјеше говорећи како се брине 
без разлога, како је, највјероватније, свратио негдје и с неким, а 
онда ће и њих да растури брига, па ће почети да телефонирају 
познаницима, а онда и у полицију. Нагло га је обузела туга, па је 
мало фалило да гласним јауком заустави аутобус и пожури назад, 
а  онда је помисило како ће свакако једном морати да се суоче с 
тим да га нема заувијек, и да је можда боље да се то деси онда, кад 
он то осјети и одлучи, него да се сви муче и продужавају агонију 
у недоглед. На овај начин не би дозволили његовој болести да их 
надјача и понизи, a како кажу - умирати није ништа ново. Није 
изашао на аутобуској станици, него којих пола километра прије, 
настојећи да остане непримијећен. Сишао је с пута и кренуо у 
правцу Вучијих брда.
 Ноћ је провео у Папратном долу, под јасиком, баш оном која 
му је у животу често била пред  очима због непрекидног треперења 
лишћа и чудног, једва чујног, њежног шапата, који је, чинило му се, 
упућен само њему и садржи неку  судбинску, животну поруку, коју 
би хтио да одгонетне, али му не полази за руком.
 Сједио је тако у мраку, при мјесечини, и ослушкивао ноћне 
звуке, звиждуке, ломљење грана, роктање непознатог поријекла, 
налете вјетра кроз крошње и љесковину, те шапутање живог, 
чаробног дрвета, те његове, и само његове, јасике.  Тек пред зору је 
успио да ухвати малу крпу сна, али је зато накупио много студени, 
тако да је јутарње сунце значило и какав-такав спас. Узео је таблете 
и кренуо узбрдо, према Ромањ Гори и даље према брду званом 
Штавањ. 
 И ево, сад је био ту, сам горе на брду, на вјетру, скоро здрав, 
крилат и слободан. Тамо је, ено, Трескавица, Височица, у даљини и 
измаглици Прењ, лијево Црвањ, па Сиљевац, па... Чинило му се да 
се у том зачараном простору, његовом простору, међу планинама, 
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моћним и лијепим, налазе одговори на сва питања која раздиру и 
муче душу током живота. Можда је вјеровао да ће на овај начин 
доћи до одговора. 
 „Ту сам почео, ту ћу и завршити“, обећао је себи у себи.
 Зар то није тренутак да се пресуди и оде заувијек?! Дохватио 
је јакну и извадио пиштољ. 
 Оно доле, украј поља, оно велико дрво и гомила камена, то је 
онај дом гдје се оне зиме, послије шестодневне борбе и отимања од 
смрти, породила његова мајка, и родила мушко, слијепо чедо. Јаук 
за јауком. Мајчин бол је измолио Вишу силу и послије неколико 
мјесеци је мушкарчић, уз осмијех, размакао капке и погледао мајку 
погледом који раздваја од туге и призива срећу . Касније су га 
препознавали и памтили по тим, некад зеленим, а некад изразито 
плавим очима. Једанпут, на Спасовдан, при повратку из школе, 
нашао је некакву кутију с отровима, омирисао је и ослијепио. До 
касно у ноћ је трајала борба и дилема да ли ће прогледати, или 
не. Срећом, прогледао је. И ево га, са Штавња, оним истим очима, 
само сад не тако бистрим и лијепим, гледа село и пребира по 
успоменама. 
 Као двадесетдвогодишњак, опасно сломљен и погубљен 
у  љубавној вези са туђом женом, потражио је лијек ту, у селу, 
и очистио се, заправо спасио, тешким, физичким радом  и 
повременим излетима у брда, шуме и на језера. Посебно мјесто су 
му били планински извори, или како овдашњи говоре, врела, којих 
у овом дијелу има мало, али су зато сви за чуђење и за причу. До 
њих се стизало дугим пјешачењем, углавном узбрдо и камењаром, 
али је био прави доживљај, утолити жеђ хладном водом, а онда 
се препустити небу, планини, орловима и вјетру који је у брдима, 
час благ и мио, а час несташан и разигран. Е, ту се дисало пуним 
плућима, слободно и снажно, а душа се ослобађала стега несрећне 
љубави.
 Паркинсон, његов нераздвојни немили друг,  дрхтавицом 
је упозорио да је вријеме узимања таблета. Насмијао се,  јер је у 
десној руци држао откочен пиштољ, а у лијевој таблете. Очито, то 
није ишло једно са другим. Није испуштао пиштољ док је гутао 
лијекове. Одједном је осјетио  и страховиту жеђ, а воде је било 
једино на бунару, око два километра ниже, у правцу језера. Био је 
потпуно свјестан тренутка у коме је било лако, једним потезом, 
ту на лицу мјеста, ријешити проблем жеђи, и све друге проблеме, 
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али му нешто, можда поглед на чаробну љепоту крајолика, и све 
јачи удари вјетра, нису дозволили да то уради. Учинило му се 
да би пуцањ и крв на таквом мјесту, били скрнављење и велики, 
неопростив гријех. Вратио је пиштољ у џеп јакне и пошао низбрдо, 
ка бунару.
 Све је било ту, и бунар и вода у њему,  и суво корито 
удаљено свега неколико корака, али, на његову велику жалост, није 
се имало чим захватити. Жеђ га је мучила све више, док је зурио, 
час доље у воду, час у плаво небо, а онда је наглас рекао  : „Да се 
убијеш, хљеба ми!“
 Најближе сљедеће врело је био Марчинковац код језера, 
којих пола сата лаганог хода. Није било друге, упутио се ка њему, 
упријеко, кроз густу траву. Кладово Поље, тако се називала та 
велика, гола и брежуљкаста травната површ, је некад раније, како 
кажу, у сретна времена, била испаша за велика стада задружне стоке. 
Били су ту и овчарници, неке дрвене настанбе, мљекари, струге ... 
Врвјело је, блејало, рикало, лајало, довикивало се, пјевало. Радило 
се и живјело. А сад се чуо једино његов корак, зујање инсеката и 
убрзани откуцаји из груди. Ишао је споро, застајкујући. Већ је био 
прилично  исцрпљен дугим пјешачењем. На ногама га је држала 
помисао на студенац, воду и утољену жеђ. Поглед му се грозничаво 
отимао према планини, том великом каменом зиду, преко кога чини 
се, нити има, нити може да буде, било какав пролаз. Нешто моћно и 
пријетеће избијало је из тог стијења, и напомињало колико је, ово 
људско јадно, ситно и безначајно. Тетурајући кроз траву нађе се на 
узвисини изнад Ченгић Баре, на путу који је водио према језеру и 
врелу. И одмах крај пута, на равнини, гле чуда, попут разбацаних 
облутака, или можда преврнутих тањира, расло је двадесетак 
џиновских печурака. Веће није видио у животу, па је и ову појаву 
схватио као одређени знак или некакво упозорење. Продужио 
је путем, осврћући се у невјерици, уз сумњу да је, од напора и 
болести, почело да му се привиђа. Примијетио је и пар орлова 
који су препуштени ваздушним струјама кружили над планином. 
Све ово као да му даде додатну снагу, и  ускоро се нађе на Ченгић 
Бари, ливади моћног Смаил-аге, коју су, некад давно, под канџијом 
и зулумом, косиле раскрвављене руке његових предака. Сад је то 
пустара, само затрављен и непокошен комад земљишта.
 Коначно врело! Дотетурао је на неколико корака од њега и 
пао. Чинило му се да губи свијест. Тијело му је дрхтало као да га 
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је погодио епилептични напад. Но није паничио, то му се дешавло 
и раније, при великом узбуђењу. Некако је допузао до потока, и 
лице уронио у хладну воду, а онда наставио да пузи према врелу, 
гдје је коначно утолио несносну жеђ. Враћала му се снага и моћ 
расуђивања. Лежећи на леђима, мокар и уморан, загледао се у небо 
и оне орлове што су непрестано кружили над предјелом, и тихо 
изговорио: „Хвала ти Боже!“
 Ту се задржао сат-два, онолико времена, колико му је 
требало да дјелимично осуши одјећу и обућу. По неколико пута 
се нагињао над извор и припијао, и сваки пут му се чинило да 
би могао још и још. Зачудо, није осјећао глад, мада није јео већ 
други дан. Хладна вода му је била све. Што се тиче болести, било 
је као и задњих шест година, дрхтале су руке, ноге, вилица. Већ 
је био навикао да живи с тим. Краткотрајни, двочасовни период 
дјеловања лијекова, био је период  среће. О томе није говорио јер 
није вјеровао да неко може то да схвати. Два сата среће на дан, 
ријетко ко да је имао. То је било нешто чим се тјешио и одржавао у 
животу. 
 Кладовпољско језеро није било  велико, и имао се утисак 
да је ту случајно, неким заборавом. Дивиш му се, а не знаш зашто.  
Можда и због дрвене грађе која је разбацана у плићаку, а која је 
свједочила у прилог теорији да је ово језеро вјештачко, створено 
некад давно људском маштом и људским рукама. Јефто је, гледајући 
на мистериозна дебла и даске, могао да замисли људску заједницу 
и да претпостави потребе и разлоге преграђивања потока и у 
недођији стварања оваквог језера.
 И у таквом размишљању затече га човјек, за кога, изненађен, 
помисли да је један од оних који су вукли грађу и преграђивали 
поток. Човјек је био сав у ритама, неугледан, с косом која је падала 
на рамена и брадом до у по груди, и с плавим, насмијаним очима, 
које су, у другим околностима, лако могле да придобију повјерење, 
па чак и симпатије. Овако, ем изненади, ем преплаши. Непознати 
приђе, скиде некакву торбу с рамена и промуклим гласом рече : 
 „Размишљаш о даскама. И ја, сваки пут кад наиђем, 
зауставим се над плићаком и размишљам. Они ко да су мислили на 
нас, кад су ово правили.“
„Можда су мудри и мислили.“
„Ово није пало на ум мудрој, него некој лудој глави.“
„Добро велиш, луде главе су увијек напријед, а мудре заостају и 
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мјере.“
„А ти, којим припадаш, оним што предњаче, или оним што 
заостају?“
„Не могу да ти одговорим, док не чујем тебе. Међу којима си ти?“
„Ја пријтељу, не припадам, ја сам свој и вучем устрану.“
„Е, нашао сам друга!
Непознати сједе на камен. Чинило се да је жељан разговора и 
надмудривања, за разлику од Јефта који би најрадије да остане сам.
„Шта је тебе довело у ову пустињу? Видим, ниси баш најбоље. 
Тресеш се, а и исцрпљен си. Сигурно одавно ниси ништа окусио. 
Ова вода тражи и добар залогај.“
Лагано завуче руку у торбу и извади комад хљеба.
„На, узми, има довољно за нас двојицу. Ни ја нисам јео, вријеме 
ми је.“
Јефто не умједе одбити, узе пружени комад хљеба. Јео је полако, 
трудећи се да прикрије глад која га је нагло обузела.
„У праву си, од јуче нисам јео. А што питаш за дрхтање, то је због 
Паркинсонове болести. Мучи ме већ шест година.“
„Ти мора да си душеван и осјетљив, јер такви најлакше добијају 
ту болест. Додуше, зна да потекне и из гријеха, а по теби се не би 
рекло да си много грешан. Оно, сви смо грешни, али неки превише, 
па их обавезно снађе.“
Јефто одмахну: „ Не знам ни један гријех који сам учинио хотимице. 
Не вјерујем да сам од тога заслужио оволику патњу.“
„ Добро је, ако је тако. Но не рече ми шта те довело у ове планине.“
„Ту доље сам рођен, овуда сам чувао и косио, па мислим да имам 
право да то обиђем и подсјетим се.
Незнанац пусти кроз браду нешто што је личило на ситан смијех : 
„Ааа, ти си од оних што се под крај живота сјете родног краја, 
и оног што их је подигло, па би да још једном осјете нешто од 
пређашњег, оног што их је пратило и повремено мучило. Што 
колијевка заљуља, то и мотика закопа.“
Ово је наљутило Јефта : „ Можда је тако, а можда и није. Ја, прије 
свега, нисам могао ни сањати да ћу се наћи крај језера. На то ме 
приморала жеђ, а у овом крају су, као што знаш, бунарови и извори 
права ријеткост. Ја сам јутрос на уму имао нешто сасвим друго.“
„За све што се деси, или ће се десити, постоји разлог. Ти овдје ниси 
игром случаја, него с неким разлогом. Да ли ће на добро изаћи, 
видјећемо. А што се врела тиче, у Масној Бари их има неколико. 
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Најхладнији је онај на Црвеном Кланцу, најчувенији Јавич, а 
најзанимљивији Златац, онај над Котланицом. Ако имаш снаге, 
имаш времена. До ноћи можеш стићи у Котланицу.“
Придигао се, поглед управио крај језера, и кренуо ходом који није 
био примјерен његовим, поодмаклим годинама. За трен ока је био 
уврх језера. Јефто онако затечен и увелико збуњен, успио је једино 
да викне : „ Хвала за хљеб, и не замјери!“
 До појаве одрпанца, ни на крај му памети није било да 
се упути даље, према Масној Бари и Котланици, а ево сад је ту 
могућност најозбиљније узимао у обзир. Није имао нити један 
једини разлог да иде тамо. Осим тога, досадашње пјешачење је 
довело тијело на ивицу снаге, па би била права лудост изложити га 
још већем напору. И раније је, иако млад и снажан, имао проблема 
на узбрдици према Црвеном кланцу. А тек у овим годинама и 
оваквом стању!
 Мало касније, заклео би се мимо своје воље, Јефто се нашао  
на другом крају језера, на правцу којим је кренуо онај незнанац. 
Корачао је полако и крајње опрезно, будући да су га бољели 
мишићи и пријетило је потпуно отказивање ногу. Уз то дрхтавица 
није попуштала. Најмање сат времена му је требало да се попне на 
узвисину са које је пуцао поглед на Масну Бару и Црвени Кланац. 
Само што није заплакао кад је видио који пут и које пентрање је 
пред њим. 
 „Не, ја то не могу. А и зашто би, овако јадан и болестан!? 
Шта ме се тиче онај чудак и његова прича. Онако трчати у оним 
годинама – то нису чиста посла.“
 Но изнова је осјетио жеђ. Напити се воде са оног студенца 
на Црвеном кланцу, е то је већ нешто. Обузело га је, и није успијавао 
да сметне с ума. Спустио се у равницу, меку и влажну, са травом 
која је допирала до појаса. Чинило му се да ће у сваком сљедећем 
тренутку пропасти и да ће га прогутати живо блато Масне Баре. 
Задихан и изгубљен, с погледом упртим у прљину гдје је трбало 
да је врело, прелазио је метар по метар,  стазом којом је већ неко 
прошао, вјероватно онај чудни, вижљасти, стари ђаво. 
„Ако је могао он, могу вала и ја“, повремено је понављао у себи.
У незнању, послије ко зна колико времена, нашао се у подножју 
великог брда, гдје га је, под самим врхом, чекало врело и хладна 
вода. Прилегао је лицем к земљи . Сјетио се пиштоља и опипао 
јакну. Био је у џепу. Није имао воље ни снаге да пође даље,узбрдо. 
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Топла је била помисао да се остане ту заувијек.
 Опет му се у мислима јави непознати и његове насмијане 
очи. Чинило му се да га посматра из прикрајка као нијеми свједок 
беспомоћности и губитка било какве воље за борбом и животом. 
 „Крај“, проциједи, и окрену се према небу. И даље је било 
лијепо и плаво, али оних орлова није било у видокругу. То као да га 
забрину. Придиже се и стаде пажљивије да осматра. Вјетар се кроз 
траву дотаче и његовог лица, оживје га и освјежи, и некако, грам по 
грам, врати снагу измученом тијелу. Жеђ и дрхтавица, дрхтавица 
и жеђ, ко зна којим редом, поново обузеше и вратише жељу за 
хладном водом. Као у бунилу направи први корак, потом други, 
и започе мукотрпно пењање према студенцу под врхом. Дуго му 
је трбало. Добар дио пута је прошао четвероношке, тако да су му 
руке биле изгребане до крви.
„Још мало, још мало“, бодрио је сам себе, осјећајући несносни бол 
и повремено помрачење свијести. Жеђ га је тјерала напријед.
Кад су му руке напипале мокрину и блато, знао је да је успио, и 
да је врело пред њим.  Враћао се међу живе. Одгађао је моменат 
узимања воде, у покушају да тај величанствени чин учини још 
велинчаственијим и слађим. То га је вјероватно и спасило. Од 
извора, ниоткуд, изађе змија и лагано отпуза према оближњем 
камењару. Јефто се следи. Близина смрти, и то не било какве, него 
од уједа и отрова, паралисала га је. Да је змија, којим случајем 
кренула у његовом правцу, он се не би ни помакао. То што је 
осјећао је био страх у његовом најчистијем облику.
Требало му је поприлично времена да се врати у неко, скоро 
нормално стање. Опрезно се приближио врелу, уронио руке, 
запљуснуо лице, а онда, захвативши хладну воду склопљеним 
длановима, почео да пије, полако, дугим гатљајима, осјећајући при 
том велико олакшање и задовољство.
„Вода је живот“, рече гласно.
 Дан је био на измаку. Сунце се спуштало и губило снагу, 
вјетар постајао хладнији, а почеле су да се оглашавају и надлијећу 
птице. Скоро ће мрак, студен, ноћна језа. Наћи се у планини, на 
голој подини, на прагу ноћи, а не знати гдје ћеш се примирити и 
ухватити мало сна, опасно је и за птице, а и за људе. Јефто је то 
добро знао, али није марио. Осовио се на несигурне ноге, придржао 
се дрхтавим рукама за камен и кренуо даље.
 „До Kотланице ћу се доваљати, па куд пукло, да пукло.“
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 Над Котланичким језером, баш на правцу којим се кретао 
Јефто, постоји брдо које се може назвати Расјеченим. Као да је 
нека моћна небеска сила, великом сјекиром располутила сами врх 
и направила дубоку пукотину у камену, па се имао утисак да је ту 
стати несигурно, јер сваког трена пукотина може да се рашири, а 
брдо раздвоји и изазове невиђену катаклизму. Јефто се зауставио, 
још једном се зачудио, прекрстио, и онда у луку заобишао, тражећи 
још једно чудо природе, извор Златац.
 На врху брда што се издиже над Котланичким језером, из 
два-три метра високе стијене, кроз чудом избушен отвор, сваких 
десетак секунди, уз болан, скоро људски крик, излази млаз воде 
и разлијева се у модрозеленој трави. То је Златац.  За Јефта је то 
било свето мјесто на коме би се ваљало помолити и исповиједити. 
Дотетурао је, бацио се на траву, и тек тада, кроз полуотворене 
капке примијетио да на неколико корака даље, сједи онај непознати 
одрпанац. 
 „Јуначки, нема шта! У каквом си стању био, никако нисам 
очекивао да ћеш успјети.”
Јефто диже главу и чу себе: „Шта ћу ја овдје?“
„Ти једино знаш шта ти је на души, и једино ти можеш одговорити. 
Ја могу само да нагађам.“
Стијена хукну и избаци млаз. 
„ Шта ти мислиш о овом чуду?“
„Толико пута сам ово чуо, још умио се и напио воде, да ми ово 
више није никакво чудо. Стијена ми је као добар пријатељ, понекад 
јој се повјеравам, а увијек ми узвраћа хуком. Као да је боли. 
Претпостављам да реагује на нашу муку.“
„Говориш чудно. Ко си ти у ствари?“
„Неће ти бити боље ако ти кажем ко сам. На крају крајева, овдје 
смо због тебе, а не због мене.“
Јефта као да погодише те ријечи: 
„А шта ти имаш са мном, па си овдје због мене!? Јесам ли те молио 
да дођеш и да ми се нађеш при руци!? То шта је, и шта ће бити са 
мном, то је само моја ствар.“
„Ако не могу да помогнем, ја се и не мијешам.“
„А како се то мени може помоћи?“
„По мраку не можеш назад, а ни напријед, а пошто су ноћи веома 
хладне, иза оног камена ти је ћебе, па ти предлажем да се замоташ 
и згријеш.“
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Јефто поче помирљивије :
„И у рату сам доста ноћи провео под ведрим небом, па...“
„А ратовао си!? Па како је било? Јеси ли се бојао?“
„Цијели живот слушаш о рату, и кад ти се дохвати кућног прага и 
живота, да се склониш – е, то не иде. Учествовао сам, него шта! 
А бојао сам се једино да не окаљам свој образ, и навучем какву 
срамоту својој породици.“
Не чу се огдовор. Незнанца не би на камену, а ни у близини, 
једноставно бијаше нестао. Јефто, дрхтећи што од болести, што од 
студени, добауља до оног камена, нађе ћебе и утопли се. Стијена је 
и даље хучала и чуло се пљускање воде. Све остало је било ноћ и 
тишина. Ускоро га сколише и савладше умор и сан.
     У неко доба ноћи се трже и отвори очи. На неколико корака 
од мјеста на ком је лежао, у мраку примијети кретање и учини му 
се да неко или нешто, стоји наспрам њега. Полако извуче пиштољ. 
Страх и болест су се удружили, тако да се тресао од главе до пете и 
то као никад досад. Тајанствени посјетилац испусти звук налик на 
режање и нестаде у мраку. 
 „Нека животиња“, помисли Јефто, потражи лијекове.  
 Дуго му је требало да се прибере и смири. Мрак, страх, 
студен, звијезде на дохвату, урлик стијене, вода, он и његова 
болест... Сан није хтио на очи, па је имао довољно времена да 
пребира по ономе што га је снашло, и са чим је све морао да се 
носи. Растужио се и овлажиле су му очи. Због чега?  Због свега.
 Јефта је болест спопала изненада. Заноћио здрав, изјутра 
открио да је болестан. Годину дана је одбијао да посјети љекара, 
чинећи све да пред собом и другима прикрије дрхтање  руку и 
спорост у говору. Кад је напокон отишао у клинику код доктора 
Братића, утврђено је да је оболио од болести Паркинсона, да је 
то неизљечиво, али да постоје начини успоравања и спутавања. 
Одједном је живот почео да се одвија у знаку болести и све је 
постало кудикамо сложеније, па и драматичније. Породица је 
трпјела и издржавала, а околина се држала на дистанци. Пријатељи, 
ако их је и било, поред тога што су можда жалили, нису исказивали 
неку жељу да се нађу и помогну. То је нарочито било видљиво при 
покушају да запосли млађег сина, правника, који и поред тога што 
је био најбољи студент, није могао да нађе посао пуних седам 
година. И дан-данас је незапослен, Обраћао се пријатељима, молио, 
понижавао се, али није било помоћи. Код неких је примијетио и 
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задовољство што га коначно виде таквог, болесног и сломљеног. 
Док је био здрав, дрчан и агресиван, било је другачије.
 Није био ни од оних што дижу узбуну, проклињу судбину, 
жале себе , падају духом, хистеришу, постепено копне и на крају 
скончају у болу и понижењу. Он се с болешћу помирио, прихвтио је 
као дио свог тијела и живота, не тражећи од других да се прилагоде. 
А само он је знао кроз шта је пролазио.
 Док је сједио у мраку, под звијездама и крај стијене што 
с болом избацује млаз, некако је знао да није сам, да је са њим 
проклети Паркинсон, и да у сваком осјећају, мисли или намјери 
има његовог удјела. 
 Дочекати зору у планини, на брду, још крај чудног врела, 
требало би да је јединствен догађај готов за дуго памћење и 
препричавање. Чаробна боја неба, брда која израњају из таме, 
клепет крила, чудни звиждуци, ситан лавеж, те хладан повјетарац, 
што тјера дријемеж и враћа оштрину чулима, то је оно са чиме 
почиње дан у дивљини, у недођији, у планини. Но Јефто, неиспаван, 
уморан и болестан, није био у стању да се порадује душом и 
учествује у чаролији. Једва се држао на ногама.
 Одоздо од језера, косом, пристизао је његов нови познаник, 
боље рећи пријатељ, јер је и хљебом и ћебетом, као и спремношћу 
да разговара, исказао добре и пријатељске намјере. Ишао је брзо, 
скоро трчећи. 
„Још си ту“ , зачуди се и обрадова Јефто.
„Јеси ли жив? Тешка ноћ, али је иза нас. Нови дан, нови почетак.“
Насмијане очи су гријале и скидале бол.
„Мрак, студен, болест – све се састало. Наишла је и нека животиња, 
вук вјероватно.“
„Није вук, него пас, мој пас. Он те чувао од нежељених посјетилаца. 
Сад чува моју колибу.“
„Ти имаш и колибу?“
„А како бих преживио у дивљини без склоништа!? Овдје је опасно 
заноћити и усред љета, а не у јесен или зими. Још олује и разне 
непогоде. Мора човјек негдје да се склони.“
„Све је невјероватно. Да су друге околности радо бих саслушао 
твоју животну причу. Овако, не могу ни да живим, а изгледа, не 
могу ни да умрем.“
„Покушаћемо да дођемо до колибе, а онда ћемо ...“
„Не, нема лијека ни краја мојим мукама. Најбоље ће бити да урадим 
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оно због чега сам се и попео на Штавањ.“
„А јучерашњи дан? А онолики пут? А врела? А језера? А брда, 
птице, звијезде, вјетар... Ти си јуче успио да побиједиш себе, а зар 
данас да поклекнеш. Док има вијека, има и лијека. Јуче је ништа 
без данас, а данас без сутра. Нико није рекао да ће бити лако. Ово 
јесте игра, али је и опасна по живот.“
 Јефто је слушао , тресао се и гушио у болу.
„Не схватам шта хоћеш од мене. И ово јуче је било превише.“
Стијена је болно хучала и пуштала млаз , а ова два човјека, два 
прогнаника, су стајали један насупрот другом и размјењивали дуге 
и дубоке погледе. Недостајало им је ријечи.
 Како је доспио у колибу, Јефто никако није могао да се 
сјети. Отворио је очи и угледао, најприје дрвени кров, онда камени 
зид, дрвена врата, отвор налик на прозор, шпорет и свог новог 
пријатеља како сједи поред, осмјехује се и пружа некакав лонац. 
Није било друге, прихватио је посуду и почео да пије. 
„То је чај од љековитог биља, то ће ти помоћи. Лијепо мирише, зар 
не? Ја се помало и разумијем у љековите траве, скупљам их, сушим 
и кувам чајеве од њих. Траве ми чувају здравље. У посљедње двије 
године нисам се ни накашљао.“
„Али, како сам доспио овдје?“
„Опет си успио да надмашиш себе. Јутрос сам мислио да нећеш 
мрднути од оног врела, а види сад! До колибе си дошао на својим 
ногама. Има у теби још живота.“
Чај је дјеловао и Јефто је већ долазио себи.
„Ово је твоја колиба, овдје живиш?!“
„Колиба припада неком човјеку из Херцеговине. У љето би изгонио 
и чувао стоку, а у јесен се враћао кући, натоварен сиром. Већ двије 
године га нема, па сам се ја без питања уселио. Колиба ме спашава.“
Јефто се није усудио да даље запиткује, иако му је на уму било 
мноштво питања. Потражио је лијекове.
„Помажу ли ти ти лијекови?“
„Мало. Једно два сата се дрхтање смири, подсјетим се како је то 
кад си здрав, а послије све по старом. И тако шест година. Мука, 
брате, мука! Сломио бих се да сам од челика.“
„Могу да замислим. Додуше, има горе и од горега.“
„А ти си, видим, здрав.“
„Мучим се и ја.“
Из очи му, по први пут, нестаде онај осмијех. 
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„Ја сам још као млад природњак почео да се бавим Зеленгором. 
Пентрао сам се на врхове, обилазио језера и изворе, долине, шуму, 
изучавао љековито биље ... Више времена сам проводио у планини, 
него код куће у Сарајеву. Заправо, заљубио сам се у планину баш 
као што се човјек заљубљује у жену . Душу сам јој препустио. 
Избио је рат, завладало зло, драги људи изгинули, а моју душу 
захватила болест којој није било лијека. Туга, брате, туга. Жена 
није могла више, напустила ме и одвела дјецу. Сад су то одрасли 
људи и како чујем, успјешни. Жена је умрла. Сам и одбачен, нијемо 
сам посматрао шта се дешава око мене. То није више било оно гдје 
бих нашао себе, то више нису били људи са којима бих разговарао 
и радио, то није била држава у коју си се могао поуздати. Прије 
двије године сам се одметнуо у самоћу, на планину и чини ми се 
оздравио и нашао мир. Имам једног пријатеља из Борча и он ми 
донесе мало брашна, соли, шећера и суховине, тако да уз гљиве 
и различите плодове и траве, може да се преживи. Одгојио сам 
штене и сад имам вјерног и паметног пријатеља, који стражари 
испред колибе и оглашава се режањем или лајањем. Од брда, до 
брда -- од језера, до језера ‒ од врела, до врела, и никад нисам 
тужан и сам. Драго ми је што сам срео тебе, јер вјерујем да имамо 
о чему разговарати. А разговора сам итекако жељан.“
Јефто је слушао, и осјећао да му саговорник постаје ближи и 
приснији., али некако није имао ријечи да му то саопшти.
„А како ти је име?“
„Ти заправо желиш да сазнаш да ли сам твоје вјере и нације. Име 
ми у овој дивљини није ни потребно. Припадам својој нацији, а 
то је нација чија је бројност један, и то ја лично. Не знам да ли си 
разумио.“
„Одавно сам престао да људе раздвајам на вјере и нације. Немам ту 
црту у карактеру. Нисам то чинио ни за вријеме рата. Мили су ми 
добри, а не подносим лоше.“
„То је лако рећи, али... Шта оно док не утврдиш ко је добар, а ко лош. 
Како да се опредијелиш!? Можеш и да погријешиш. Вјероватно си 
досад схватио колико су танке линије одвајања истине од лажи, 
добра од зла, правде од неправде. Да није оног божијег све би 
остало неразјашњено. Нашим слабостима божија пресуђује.“
„Све то човјек, уз божију помоћ, решава у себи. Ту се одвија борба, 
ту се решава питање живота и смрти.“
Безимени се побуни:
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„Није све тако драматично. Ти си, рецимо, јуче водио тешку борбу 
са самим собом, кретао си се ивицом између живота и смрти, али 
те оно што нуди планина, сви ти студенци и жеђ која ти није давала 
мира, опредијелило за напор и корак више у правцу ове колибе и 
ове приче, која те, видим, веома интересује.“ 
„Морам да признам да ме твоја прича потресла и да с нестрпљењем 
очекујем да ми испричаш детаље. То је као кад започнеш читање 
добре књиге и радујеш се свакој наредној страници, сваком детаљу, 
а при том осјећаш како боље разумијеш и самог себе.“
Човјек се окрену и упути дубок, озбиљан поглед право у Јефтове 
зјенице.
„А шта ти значи онај пиштољ у џепу? Случајно сам га напипао док 
сам ти помагао у ходу.“
„То је био мој одговор на све оно што ме је снашло у животу. То је 
оно коначно решење. Због тога сам се и попео на Штавањ.“
„Не вјерујем да постоји ваљан разлог за то, како кажеш, коначно 
решење.“
„Не знам сам. У једном тренутку ми се учинило да је тако најбоље, 
и ево не знам да ли сам после свега промијенио мишљење.“
„Али шта је пресудило?“
„Прије свега болест. Проклети Паркинсон ме измучио и исцрпио, 
одузео ми могућност борбе и учинио немоћним. Жена ми се 
разбољела, а нисам имао снаге ни могућности да јој помогнем. 
Старији син пати од помањкања самопуздања и некако бјежи од 
реалног ка нејасном. Млађи син је незапослен, и седам година га 
гледам како копни и претвара се у безосјећајно, огорчено и злобно 
биће. Пријатеља ни на видику. Док сам био од користи ишло је 
некако, а сад никако. Коме сам више потребан?“
Јефто је говорио споро, али зато толико гласно да пас испред колибе 
поче да лаје и насрће на врата. Незнанац устаде и умири га. 
„Немам намјеру да те тјешим, још мање подучавам и одговарам 
од било чега, али не могу да се сложим с тим да ти је понестало 
снаге за борбу и да ником ниси потребан. И после смрти човјек је 
потребан оним који су га вољели. А јуче си доказао да имаш снаге 
и за оно што изгледа тешко и немогуће.“
 „Ja сам и сад болестан и беспомоћан“
„Још нешто – гледао сам те како очима гуташ планину и њена чуда, 
како мило гледаш она врела и кријепиш се хладном водом,  како 
се радујеш вјетру, како се душом предајеш природи, без обзира на 



64

болест и муку, и схватио сам да си на страни живота, још далеко од 
било какве смрти.“
Јефто не повјерова, Све то, надахнути говор, велике ријечи о борби, 
животу, природи, све му је то било сувишно и беспотребно. 
„Мора да је дошао је крај мојој борби, која се, ако ћемо право, 
претворила у муку, и ако хоћу да се спасим, изгледа морам да одем.  
Свима ће бити лакше.“
Безимени се подиже, одмахну руком и полако изговори :
„Ти најбоље знаш шта, и одлучујеш како. Само гледај да ми не 
запрљаш животни простор, ову планину и њена врела.“
Изашао је и чуло се како звиждуком дозива пса. Радостан лавеж, а 
потом тишина, потпуна тишина. Јефто склопи очи и потону.
 Пробудио се у неко доба ноћи. Мрак, потпун и савршен. 
Нити се шта видјело, нити назирало. Погледао лијево, десно или 
увис, опет ништа. Дишеш, тресеш се, жив си – и то је све. Све 
остало је прогутао мркли мрак.
 Одједном је засијало. Можда је на двије секунде нестао 
мрак, а освојила свјетлост. Прасак, удар, грмљавина. Колиба се 
потресла и можда срушила!? Не није! Поново мрак и тишина. 
А онда је почело! Баш као да се небо обрушило на колибу, па је 
пали и тресе. Силина и бијес природе! Јефто хтједе, али не умједе 
да се помоли. И молитва му се учини сувишна. У страху само 
изусти : „ Боже!“
 Сијевање и грмљавина трајаху којих петнаестак минута, 
а онда по дрвеном крову поче да добује крупна киша. Све се 
претвори у хук и тутњаву. Чинило се да кров неће издржати, и да се 
у свако тренутку може обрушити и усмртити га. Но то се не догоди. 
Неочекивано, баш као што је и почело, све престаде и завлада мук. 
Небо се опет смиловало.
 Јефта је збунила и престрашила силина олује, тако да му је 
дуго требало да ухвати још мало сна. 
 Јутро послије кише, тихо и без вјетра, још ако је небо 
умивено, чисто и плаво, а иза тебе миран сан, е то је нешто што 
вриједи доживјети у планини. Јефто се на тренутак заборавио, 
удахнуо је слободно, пуним плућима, и попут најздравијег, душом 
и тијелом се порадовао тој љепоти и свјежини. Али само на 
тренутак! Већ сљедећи удисај је пропраћен дрхтањем и болом у 
мишићима. Проклети Паркинсон!
 У страни, педесетак метара даље, угледао је извор и поред 
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њега труло, дрвено корито пуно воде. Пришао је и запљуснуо лице 
водом 
 Негдје се јавила птица, а након тога се зачуо лавеж и људски 
гласови. Безимени и његов огромни пас, у пратњи два полицајца, 
изађоше на чистину и упутише се према Јефту.  
 Јефто се љутито обрати свом пријатељу:
„Зар си морао да их доведеш?“
„Морао сам. Како због тебе, тако и због твоје породице. Дигли 
су полицију на ноге. Неко те видио кад си сишао с аутобуса, па 
су почели претраживати планину. Случајно сам налетио на њих. 
Рекао сам им и за пиштољ. Одузеће ти га.“
„Сад и није тако важно. Вратићу се кући постиђен и осрамоћен. 
Боље да сам завршио онако како сам и испланирао. Проклета жеђ 
ме натјерала да потражим врела, а касније је ишло, како је и ишло. 
Срео сам тебе и...“
„Добро је да смо се срели. Обојици је био потребан разговор.“
„А ти, хоћеш ли да се вратиш кући? И тебе очекују.“ 
„Не знам. Послије овог дружења с тобом све је могуће.“
„У сваком случају, хвала ти.“
Старији полицајац приђе сасвим близу и затражи пиштољ. Јефто 
му га без ријечи предаде.
 У вожњи полицајци нису ријеч проговорили. За њих је 
све ово било мучно и знали су да је боље да ћуте. Јефто се већ 
био затворио у себе, изгубио ријеч, и није имао воље да било шта 
приупита. Његове мисли су биле окренуте моћној планини, те 
незнанцу, свом новом пријатељу, који, како му се чинило, слободно 
и лако прелази с брда на брдо, а успут сврати на неко од чудесних 
врела како би угасио жеђ, и да се, по ко зна који пут, задиви и 
порадује душу, ону његову израњавану, људску душу. Оте му се из 
грла јаук, болан људски јаук. Полицајци га погледаше забринуто, 
али и овај пут оћуташе, саучествујући на тај начин у болу и патњи 
овог болесног човјека. 
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Наташа СТАНИЋ

АКО ПОЂЕМ, А МОРАМ ПОЋИ

 Nоћ. Црна и густа. Чекам, а тренутак ми се чини као гладна 
година. Тишина, лепљивим прстима, на зиду (не)заборава оставља 
траг. Неко непознато чудовиште гута сваку реч, дуго смишљану, 
Господе, да ли заувек изгубљену, у дубини бездана. Како смо дошли 
овде, ту где (је)смо?! Шта ћу понети, а шта морам оставити, тамо 
и ту, ако пођем, а морам поћи, носећи кофере, који су претешки а 
у којима, вазда, нешто недостаје. Сумње и кајања, талог горчине 
искуства и сладуњавост снова. Мораш поћи, верујући да је тамо 
све лепше и светлије, али и разапет сумњом да је и бели свет црн 
да не може црњи... Кажем себи да морам носити светлост у себи, 
увек и свуда, да ме обасјава и греје снагом Божје милости. Немој да 
кукаш и немој да мољакаш као просјак. Кажем себи, као сваком. И 
прећутим. Ћутање је некад  слатка лакоћа, а понекад тежак терет. 
Достојанство. Понижење. Све мораш по(д)нети на том путу, као ја, 
ако пођем, а морам поћи. Махнућу ти осмехом и сузом, молитвом 
Господу да нам подари срећу да где год пођемо, себи да дођемо. 
Не заборави речи старца Зосиме да сви смо криви и да морамо 
опростити свима...
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Секуле ШАРИЋ 

ЉУТЊА

 Nа свету нема ничега укуснијег од чорбе од раштана коју 
спрема мој врли друг Благоје, чорбу помешану са месом од штуке 
коју (обилато) краде његов син Томо, мој пријатељ, понекад и сам 
учествујем у том и таквом марифетлуку. Чорбу кусам и присмачем 
са двопеком купљеним код моје жене у радњи, дакле, моја жена је 
врло талентовани трговац.
 Једем, једем и дивим се кулинарском - специјалитету и 
истог часа се сетим Канта и његове идеје да ствари назива својим 
именом. А онда (полугласно) кажем: јебô Канта, важнија су 
неупоредиво чула смисла.
 Без псовања!, узвикну Благоје, овде има деце. Из шерпе се 
и даље пуши, поново сипам себи у тањир, смисао је поновљена 
бесмртност, шапућем.
 Шта, шта, шта... пита ме Невена.
 Ништа, ништа, ништа, полугласно одговарам као да ће 
ове моје речи некога за столом додирнути као тупи предмети. Не 
љутим се због тога, нико ме није наљутио.

РЕФРЕН

 Nегде пред огледалом... пред старим швапским огледалом 
држао сам велику вазу пуну пластичног цвећа и бистре воде у 
којој су пливале пиране. Другом руком сам пипао, притискао до 
бола црно дугме. Болела ме је грудна кост као да је дугме од неког 
претешког метала, крв се ширила телом, а срце је лупало као пред 
страшном одлуком.
 Подигао сам главу и угледао лице злочинца који је само 
јуче газио миришљаву камилицу, косио зелену траву, спљоштио 
четири мрава и отровао пацова у кући. Нешто касније, ма, пуно 
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касније сам схватио да је моја лепота ничија негација. А тај 
пацов... мој друг... мој покојни пријатељ је сваку ноћ гризао моје 
чело покушавајући да продре у мој ум. Али чеона кост се опирала, 
чеона кост је, у ствари, зенит мог ума.
 Поново сам подигао главу и угледао изобличено лице 
нарциса без лица, нарциса без везе, осетио сам глад и одлучио 
да кренем у самоуслугу, да купим нешто хране, паковање црних 
дугмади, јефтино кинеско огледало, изгледа да ми је швапско 
недовољно. Када сам се вратио жена је у нашој соби хркала, 
задовољно се облизивала, па, опет задовољно хркала као да је пре 
мог доласка изашао Џони Деп.
 Видео сам у огледалу надируће црвенило свог лица, на 
очи ми је неки непознати демон навлачио црну завесу. Хтео сам 
да експлодирам, није ми се дало, одложио сам вазу и ставио руку 
у њу. Видео сам у швапском огледалу јефтино кинеско огледало. 
Примакао сам огледало мојим сузним очима и чуо у њему прасак 
кинеског огледала. Помислио сам тада како је мој стваран живот 
атракција бола, свемогућег монументалног бола.

ТО ЈЕ ТО

 Sваке ноћи сањам! Сваке ноћи сањам следећи сан: неко 
непознат ми чупа срце својим грозним, краставим рукама. Страшни 
су болови које трпим, моје срце је на издисају, моје срце отвара 
своја болна уста и у њега улеће чопор ђавола. Они долазе из света 
неких страшних књига њихових живота и вршљају по мени. Нема 
те силе која би их отерала, нити речи које би их примиле у своје 
отмено царство.
 Али однедавно сањам и ово: прилази ми здраво дете и 
пита ме да ли се снови губе у самоћи, чико? Хтео сам га кажем, 
да одговорим да само снови подилазе самоћи, али ми је прст зарио 
у око и некуда побегао. Пробудим се, мој бол нестаје у привиду 
наступајућих тренутака.
 Узимам у руке непознату шарену књигу и почињем да је 
читам. И стварно се враћам свом миру, мору, побратимству, себи 
кључалом. Читам реченицу: прекосутра ћу сањати да сам потпуно 
луд. Склапам књигу и добро наоружан излазим у ноћ.
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Ранко ПАВЛОВИЋ

КАСНО

 Kада су ковчег с тијелом Миливојке Ритан изнијели из 
једнособног стана у згради с бројем 24 у улици која носи име 
познатог пјесника, дежурни тужилац је наложио да се улазна врата 
запечате и да их нико не отвара до окончања оставинске расправе. 
Прије тога саслушао је дјевојку која је сваког јутра, за скромну 
новчану накнаду, добровољно заточеној Миливојки доносила хљеб, 
млијеко и друге намирнице. Она је изјавила да има кључ од улазних 
врата и да је увијек долазла прије него што је госпођа устајала, а 
претходног јутра затекла је потпуно сређен стан и, како је рекла, 
госпођу блиједог лица, обучену у свечану одјећу, до половине груди 
прекривену сасвим новим покривачем, који до тада није виђала. 
На столу је, поред неке књижице, сличне чланској карти, стајала 
хрпица папирнатих новчаница, а крај ње папирић на коме је писало: 
Новац за сахрану на гробном мјесту 126, парцела IV, гробље „Свети 
Пантелејмон“, испод споменика који сам сама себи подигла, само 
да се уклешше година смрти. Клела се да ништа није дирала, само 
је истрчала на улицу и позвала првог полицајца на кога је наишла. 
Дежурни тужилац је све пажљиво прегледао, техничари су узели 
отиске прстију и начинили снимке, а мртвозорник је у записнику 
написао да нема трагова насилне смрти и још рекао присутнима да 
је покојница једноставно припремила све што треба, обукла одјећу 
у којој ће бити сахрањена, легла и умрла, као што неко легне да се 
добро наспава, да би сутрадан био оран за посао.
 Тужилац је понио петнаест затворених бијелих коверата 
америкен формата, које је нашао уредно сложене у фиоци тоалетног 
сточића, на чијој предњој страни су била исписана имена Ненада 
Ритана и града П., а испод тога је стајало: Цвјетна улица бр. 
10. Вративши се у канцеларију, запитан зашто та писма никад 
нису послана, пажљиво је отворио коверте и изненадио се кад је 
видио да су у њима новогодишње честитке на којима је испод већ 
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одштампаног текста и илустрације стајао само Миливојкин потпис, 
исписан бојом модрог ноћног неба. Замолио је полицијску управу 
града П. да провјере да ли Ненад Ритан још станује на назначеној 
адреси, али је убрзо добио одговор да у граду П. уопште нема 
улице која носи такво име, нити је када постојала, те да у регистру 
грађана нема ниједног човјека који се тако зове.  
 Млада правница Миливојка Ритан у Б. је стигла прије 
четрдесетак година, никоме није причала одакле, и одмах 
добила мјесто секретарице генералног директора Предузећа за 
производњу стилског намјештаја „Полет“ које јој је додијелило 
једнособан стан, исти онај из кога су изнијели ковчег с њеним 
тијелом. Облачила се по посљедњој моди, није имала пријатеља, 
понекад је сама шетала градом, а викенде проводила изван Б. и 
понедјељком ујутро долазила на посао уредне фризуре, увијек бар 
с неким новим дијелом гардеробе. 
 У тридесет и некој у мјесном породилишту родила је 
мушко дијете и послије пола године дала га на усвајање. Никад 
се није сазнало ко је био отац дјечачића нити у ком правцу га је 
судбина одвела. Миливојка се послије тога сасвим затворила у 
себе, престала је да ради и ни с ким није разговарала, као да јој 
је неко у породилишту зашио уста. Поштар јој је сваког првог у 
мјесецу доносио пристојну суму новца, довољну да солидно живи, 
а од кога је стизао није се могло сазнати, јер је увијек писало име 
другог пошиљаоца. 
 У град је излазила само да купи оно што јој је било 
потребно, често у изношеној одјећи и неуредне косе, као да јој 
уопште није било стало до изгледа. Личила је на патрљак огољеле 
гране на коју ни птице не желе да слете јер наслућују да никад 
више неће олистати. Они који су је познавали у оном времену када 
је љепотом изамљивала мушке уздахе, говорили су да то улицом 
не шета Миливојка Ритан него њена сјенка, а да се и та сјенка 
тањи, мрви, осипа, стапа с прашином на улици и једног дана ће, 
наочиглед пролазника, сасвим нестати, претворити се у невидљиву 
честицу коју ће ко зна куда однијети вјетар.
 Када је навршила педесет година отпутовала је некуд, нико 
није знао куда, а када се вратила послије петнаестак дана поштар 
је почео да јој доноси инвалидску пензију, ништа мању од износа 
који су стизали поштанским упутницама. Тада се Миливојка Ритан 
добровољно заточила, нашла је дјевојку која ће јој куповати и 
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доносити намирнице и нико више није провирио у њен стан осим 
те дјевојке, поштара и благајнице кућног савјета која је једном 
мјесечно скупљала новац за утрошак воде.
 На оставинску расправу мјесни суд није имао кога да 
позове, јер се није знало има ли гдје насљедника њене скромне 
имовине, па је формирано судско вијеће које је пресудило да се 
по истеку године од њене смрти, ако се не појави неко ко полаже 
право на насљедство, стан и све што се у њему налази укњижи 
као општинска имовина, а општинске власти нека га додијеле коме 
мисле да треба.
 Неколико дана послије оставинске расправе у полицијску 
управу дошао је наочит младић, нешто млађи од тридесет година, 
и питао да ли ту може добити адресу Миливојке Ритан. Знајући 
цијелу причу о овој загонетној жени, дежурни полицајац није хтио 
ништа да уради на своју руку, него је младића одвео начелнику. 
Када је и њему младић рекао кога тражи, начелник је тражио 
неку исправу којом ће се идентификовати. Пружио му је личну 
карту, начелник је погледао, ставио на сто и упитао зашто тражи 
Миливојку Ритан. 
 – То ми је мајка – кратко је одговорио младић. 
 – Како мајка кад се не презивате Ритан? – изненадио се 
начелник.
 Младић је из унутрашњег џепа извадио пресавијен, 
патином нагризен папир, и пружио га начелнику. 
 – Ту све пише – рекао је.
Начелник је дуго гледао извод из матичне књиге рођених, издан у 
матичној служби града Б. прије двадесет седам година, и мрмљао 
себи у браду:
 – Хм... хм... Ненад Ритан... Мајка Миливојка... Отац... 
непознат...
 Потом се дуже у канцеларији чуло само дубоко дисање 
двојице мушкараца. 
 – А како сад Радован Солдат?
 И Радован му је тихо, сјетним гласом, гледајући у стиснуте 
песнице што су подрхтавале на столу пред њим,  испричао своју 
животну причу.
 Отац Милан му је умро прије двије године, а мајка Роса 
прије два мјесеца. Она му је заправо била помајка. На самрти 
је рекла да не може отићи у гроб с истином коју он никад не би 



72

сазнао, испод јастука извадила дотрајао родни лист, управо тај који 
стоји пред начелником, пружила му и рекла да га воли као да га је 
она родила, али његова права мајка је Миливојка Ритан која живи у 
граду Б. Дуга је то прича, а жели да му све исприча, па га зато моли 
да је не прекида, јер се плаши да неће имати снаге да је доврши.
 Роса и Милан били су срећан брачни пар. Чим су се 
вјенчали, основали су трговачко предузеће специјализовано за 
промет намјештајем које се брзо развијало и постало познато у 
широј околини. Послије дванаест година заједничког живота били 
су сигурни да ће остати без потомства, па је једино та спознаја 
уносила трунак сјете у њихов живот. Све чешће су разговарали 
о томе да усвоје дијете. Милан је бар једном мјесечно путовао у 
Б. јер је сарађивао са фабриком намјештаја „Полет“ и понекад се, 
упознајући се са новинама у стилском обликовању све атрактивних 
производа, задржавао по два-три дана. Једном је, сав изван себе, 
Роси признао да је са секретарицом генералног директора „Полета“ 
стекао сина. Какав је лом тада настао у њиховим односима Роса 
није имала времена да објашњава Ненаду, само је рекла да је, кад 
је о свему добро размислила, послије неколико дана изразила 
спремност да то дијете усвоје и признају као своје. Ненадова мајка 
се с тим сложила и остатак живота подредила синовљевој срећи.
 Тако је Ненад, прије него што је почео да било шта памти, 
стигао у породицу која му је нудила сву удубност и обасипала 
га љубављу и све до прије неколико дана био сигуран да су му 
Милан и Роса отац и мајка. Проширили су предузеће, изградили 
нову велику кућу, школовали сина не ускраћујући му ништа, а 
отац је, прије смрти њему препустио да води предузеће. Милан 
и Миливојка више се никада нису срели, а Роса се бринула да јој 
се редовно шаље довољно новца за удобан живот, све док Милан 
својим везама није средио да добије инвалидску пензију. 
 – Све ми је то – наставио је Ненад – у самртном часу 
испричала моја племенита помајка. Сада сам дошао у Б. да упознам 
и своју другу мајку, ону која ме родила.
 Начелник је дуго, обореног погледа, добовао прстима по 
родном листу на столу, а Ненад је настојао да прочита бар неки 
наслов уредно послаганих књига у застакљеној витрини иза 
његових леђа. 
 – Касно сте стигли – коначно је проговорио  начелник и 
испричао када је и како умрла Миливојка Ритан и како није одржана 
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оставинска расправа, јер се није знало да ли је имала насљедника, 
па је одлучено да стан припадне општини. 
 Вријеме се одједном зауставило, као кад планинска рјечица 
нагло удари у воденичну брану, па се вода окреће укруг, попут 
тијеста пред спором пекарском мјешалицом. Ненад је рукама 
обујмио главу и чинило се да двије живе скулптуре сједе за столом, 
једна насупрот другој.
 – Да, касно сте стигли – поновио је начелник тек када је 
тишина почела да сврдла по ушним бубњићима. 
Ненад је подигао поглед.
 – Нисам ја касно стигао, него је моја добра помајка касно 
умрла. Да ме је ожалостила само који мјесец раније и пред одлазак 
испричала ову причу...
 Рекавши то, устао је, са стола испред начелника узео личну 
карту и родни лист и кренуо према вратима. 
 – А стана што се тиче – зауставио га је начелник – можемо 
одржати нову оставинску расправу.
Ненад је начас застао, окренуо се и тихо рекао: 
 – Нека остане како је пресуђено, мени тај стан не треба. 
Нека се макар онај ко га добије  сјећа да је у Б. живјела моја мајка 
Миливојка.
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Емилија ЖИВОЈИНОВИЋ
    

А ДА НИЈЕ ЧЕКАЛА ЛИФТ?!

 Sедела је међу крхотинама брижљиво узнегованих година 
заједничког живота као у туђој причи, неспособна да се привикне 
на себе и простор у коме је. Последице рушилачког беса којим су 
све поништили и стрпали на гомилу, а Раде побегао да се никад 
не врати, сад су се још већом жестином сручиле на Еву, до краја 
поражену у остављеном ништавилу.
 - Можда већ путује! - механички је пролазило кроз њу и 
задржавало се на поломљеним тањирима и торти уклизалој житким 
филом низ поваљен сто до пода у лепљиву флеку. Косином вида 
забележи и касетофон под комодом на којој су из преврнуте вазе 
висиле лале и цедиле остатке воденог разлива низ себе.
 - То је крај! Нема нам повратка! Сад је то заиста крај!- 
кружило је над Евом из издвојеног ума док је сагледавала јад у 
коме је чаурила  још присебна себи да каже: 
- Морам да надокнадим штету!- бележећи своју обавезу према 
продавници техничке робе због позајмљеног касетофона. 
Немилосрдно суновраћавана у хаос покиданих слика, најзад 
крете да рашчишћава лом који их је острашћене очас раздвојио 
дочујавајући и даље женски глас:  - Како ћу без тебе?- и 
мушки, стишанији: - Не брини се, душо! За свако моје одсуство,  
долазићеш у Краљево. Мој другар има празну гајбу, даће ми је без 
речи!
 Нежно шушкорење затраја баш колико је и Ева уз залеђна 
магацинска врата кафанице „ Две длаке“ чекала лифт, који се на 
неком од виших спратова задржао због поправке или нечије намере 
да га одмах по краћем задржавању употреби, без назочне свесности 
да је и случајни сведок притајеног шаптања. 
 Журило јој се да што пре стигне у стан и укључи касетофон 
који је пре неколико минута позајмила из сервиса за продају и 
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поправку техничке робе и приушти Радету и себи посебан тренутак 
за ручком, пред његов одлазак на Космет. И док се двоумила да 
ли да крене пешице или сачека још који минут заморена тежином 
гломазног музичког уређаја, истом се слеђена усредсреди на једва 
разазнатљиво долазеће сашаптавање:
 - Волиш ли ме, мишићу?! 
 - Још питаш!- мазно је врдулао женски.
У Еви се узбунише сви дамари.  
 - То је он с Розиком! - запе јој мисао као кост у грлу 
и снажно подстаче да се устреми и јурне у кафанче, груне у то 
сопче где се међу гајбама у љубавном растанку мрсе два јауда, 
жедни један другог као никад с њом, но суздржа се због могућег 
понижења пред локалним пијанцима, посебно данас кад су ту како 
је претпостављала, сви његови из полиције и онако с ногу, испијају 
коју, пред одлазак.
 - Идем горе - одлучи се – а кад дође, видећемо! - и дрвеног 
корака уђе у приземљени лифт праћена Розикиним хропцем до још 
болније слуђености:
 - Немој сад, морам да радим!- док су Радетови прсти лагано, 
слутила је живе рањивости, дугме по дугме, откопчавали блузу под 
којом се податно знојила.
 Још увек несвикнута на простор у коме су се одскора 
задомили, Еву је сад свака ствар бирана и размештана с вољом и 
љубављу, пресретала ликујућом поругом.
 - Значи, ово је нова колегиница о којој се навелико прича 
чак и код нас на спрату! - живо се сећала његових речи упућених 
Олги која ју је, тек дошлу, уводила у посао.
 - Шта да ти кажем - узврати му она, не дижући поглед с 
хрпе папира - намеравала сам да је упознам са свима у Управи, 
али као што видиш посао нам то не дозвољава- и кретом руке их 
представи једно другом.
 - Само да знаш, опасан је! - рече Еви по његовом одласку. 
– На коју се тај намерачи, нема силе да не буде с њим. Сад је с 
Розиком, а с њеним мужем је ништа мање, најбољи пријатељ.
 - И тада је био с њом! - просветли се Еви док је одсутног 
погледа коломотала по разбуцаним стварима.
 - Није да нисам знала! - укори се што се и поред тога 
ослањала на умишљај да је  поуздано њен, имајући га свакодневно 
уз себе. Приче које су повремено допирале до ње, више су јој 
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личиле на пакосну интригу, но збиљу. Једном је ипак сишла у 
кантину да је види. 
 - Добар дан! - сачекало је насмејано ружичасто лице за 
шанком оквирено ситним коврџама под уштирканом дијадемом. 
 - Сок од јагоде, молим! - наручи Ева, критички је 
одмеравајући док се машала за литарско паковање с највише 
преграде високог хладњака. Притом је невољно закључила да је 
уочљиво допадљива жена.
 - Ви сте Радетова супруга?! - упита је блиставо лице за 
шанком.
Ева потврдно климну главом без даљег залажења у заподенуто.
 - Имате супруга, каквог би пожелела свака жена!- брзоплето 
се оте Розики.
 - То сви кажу! - хладно узврати Ева, већ на ивици стрпљења. 
Колебала се да ли да је отворено упита колико је упућена у његову 
доброту или шта је већ под тим подразумевала, али одустаде због 
пристигле групе колега који су се живо говорљиви сместили за 
оближњим столом.
 - Супруг и ја желимо да вас ових дана позовемо на славу, 
знате Раде и он су колеге, баш је згодно што смо се виделе, да вас 
позовем, па изволите дођите у суботу око два!- рече, прикривајући 
збуњеност коју је осећала све време.
 - Тад сам се и прећутно сагласила с њиховом везом!- 
помисли прилазећи собном огледалу у коме срете мртав поглед на 
нечијем обезвољеном лицу које је ипак било њено. 
 – Одем ли сад, то би било коначно! - закључи пред огледалом 
као да убеђује своје друго лице – а нисам сигурна, хоћу ли то. Није 
да нисам сумњала. Крадом сам ловила њихове погледе. Било је 
много тога сумњивог међу њима. А можда је и Ђура знао. Или 
сумњао. Свеједно. Чак и онда кад се Раде хвалисао како је нашао 
праву жену а да се није ни померио с радног места, ко каже да је 
мислио на мене а не на њу?  Она се тад значајно смешкала, а ја 
држала да сам заправо та. Него, шта сад? Само што није дошао! 
Треба да се правим луда. Шта би било да нисам толико дуго чекала 
лифт или да су они били на неком другом месту а не ту?! Ручали 
бисмо уз музику, пили вино и нежно се опраштали пред пут. Он би 
отишао задовољан, а ја остала пуна нежних мисли и бриге да му 
се тамо нешто лоше не деси. Морам да се суздржим!
 У пролазу кроз лом, споплете се на смакнут столњак 



77

затопљен вином.
 - Да нисам попила мало више, овога не би било, а  после, 
размислила бих добро шта после!- помисли држећи се за наслон 
слободне столице. – Овако, би све по ђаволовој вољи. Увређен је 
истином! Ваљда сам и ја! Итекако!
 Кад се најзад појавио широког осмеха, држала се спремна 
за миран сусрет с њим. Начето вино још није проговарало из ње. 
А не би ни могла да објасни одакле јој сазнање о ономе што се 
збивало у магацину солитерског кафанчета.
 - Ау, жено, баш свечано! - одушеви се Раде. Хајде на брзину 
да ручамо! Већ касним! А немамо кад ни да се поволимо - погледа 
је сусретљивог саосећаја и не слутећи, зачини – али биће дана! 
Долазићеш у Краљево кад год будем на одсуству!
 Седела је сучелице њему, с чашом вина у руци.
 - Да наздравимо! - промукло се огласи. Претходна чаша 
сручена наискап проговори из ње. – За Краљево мораш да направиш 
распоред кад коју зовеш, да се не збуниш, па да ти истог дана обе 
дођемо.
 Само је у делићу секунде био недоскочан том прободу. У 
следећем, очи му већ подли јара и незамисливом снагом се одважи 
да скрши све пред собом, зграби торбу и излети из куће, држећи се 
пута на коме неће бити ни Еве ни Розике. 
 За собом је без много премишљања оставио жену, која ће 
проклињати дан кад је чекајући лифт уловила његово сашаптавање 
с Розиком и Розику, која ће узалуд чекати на његов позив за сусрет 
у Краљеву.
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Душан МИЈАЈЛОВИЋ 

ЗАМУКЛИ КРИК СЕ МОРА ИЗНЕДРИТИ
   

 Iду. Она пада... устаје... пада... Чини јој се као да држи 
планину на леђима. Жели да опружи своје тело у снегу и ту 
заувек остане. Он, збуњен и ошамућен, осваја свет. Њихов је свет, 
тренутно – храстова шума. Угашено светло у остављеној кући, не 
верују да ће поново упалити. Опрали су с очију сваку дојучерашњу 
заблуду. Истина боли.
 Снег и даље пада. На брзину је узела ципеле, оне које 
јој сада сметају. Наравно, не може се у тесним ципелама шетати 
по снегу тамо-амо – са циљем, али без правца. Он може брзо да 
хода, али због ње иде све спорије. Сва срећа да је понела три пара 
вунених чарапа. Негде је прочитала да оне могу бити спасоносне 
у случају кише и снега. Једно је прочитати, друго у пракси то и 
проверити. 
 Снег им је непријатељ и пријатељ. Покривени трагови 
их радују, дебљина снега забрињава. Он би тишину да наруши 
псовком или њеним и својим именом. Све мање верује да им се 
смеши избављење. Зна – нигде нема добронамерног гласника да 
неком дојави где су. Онај који није такав, ако их опази, вест ће 
брзо раширити. Истог тренутка би почела хајка као да су у питању 
вукови а не двоје недужних људи.  
 Снег покрива лишће, нестаје разлике између овогодишњег 
и прошлогодишњег. Вероватно нема ни разлике у тишини, али... 
ниједно од њих двоје не мисли тако. Сваки звук, данас, за њих 
има своју тежину. И прелет ретких птица. Хладан, срећом – не јак 
ветар, као да их бодри неизговореним речима. Живели су до јуче 
у једном свету а већ данас корачају кроз неки који није нимало 
сличан јучерашњем.
 Виде у даљини дим. То их не радује, напротив! Тамо би 
их домаћини дочекали рафалима. Он је из пркоса на главу ставио 
шајкачу. Он, који је увек носио шешир. Шајкача је годинама 
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скупљала прашину. И ето, као што кажу стари: „све у своје време“. 
Снег престаје. Залазеће сунце их брине. Поред трагова који ће их 
одавати, брине их и мраз. Прихватили су усуд и терет, али – нису 
надљуди. До тамо где су наумили стићи, мораће најпре пажљиво 
да прате Месец, па сутра Сунце, да загледају куда птице лете, с 
које је стране маховина. Ако желе да се врате кући, довољне су им 
сопствене очи и у мраку. 
 Силазе низ падину. Дим им делује попут привиђења. 
Морају што даље, и то што брже, од домова који су топли. Она 
пада. У првом заклону, доноси одлуку. 
 Ускоро су осетили сву благодет ватре. Њу је ватра прво 
обрадовала, а онда страшно растужила. Не може, неће да плаче; 
нису сузе исто слане на слободи и у бекству. Жали што нису остали 
и погинули на кућном прагу. Да су им деца била ту, у реду, морали 
би преко седам гора и мора. Он ломи гранчице, отреса их од снега, 
потом тражи оне крупније, некад суве попут барута, сад влажне. 
Упоран је. Ватра је све јача. Kоначно узимају и мало хране. Морају 
даље, неприметни, попут поветарца који струји кроз дрвеће. И све 
тако – док не угледају реку а потом пропланак на суседној обали. 
Још им не пада на памет да се предају природи или непријатељу.
 Он се каје што ју је послушао. Било је у њеној молби 
здравог разума; ипак – рат је...  Подразумевало се: ако их ухвате 
наоружане, стрељаће их одмах. Ухвате ли их живе, ненаоружане, 
биће мука, тешких мука. Она у тако нешто није хтела да верује. 
„Ником ништа нажао нисмо учинили“, убеђивала је њега и себе. 
Није могао да је убеди да у сваком рату недужни  највише страдају. 
Сад јој се поред ватре чини како нека деца плачу. Не зна да ли је 
будна или сања.
 Онда јој он показа руком у правцу заравни. Тек кад су 
угледали призор, схватише да су изабрали идеалан заклон. 
 Неки је човек  испред себе гонио свог сународника са 
оружјем у рукама. Обојици су  главе биле покривене белим 
капицама. И наивном је било јасно да ће се ускоро догодити злочин 
– убица је мислио: без сведока. Док њено тело дрхти, наслоњено 
уз његово, он размишља о узроку ликвидације која ће уследити – 
стари нерашчишћени рачуни или политичка трвења?
 Убица командује. Захтева да се жртва окрене. Марко разуме 
њихов језик. Доноси чврсту одлуку. Склања Јелену од себе. У ухо 
јој шапуће наређење, не молбу. Она остаје нема, укопана у месту; 



80

схватила је сву озбиљност ситуације. Он узима пар вунених чарапа, 
навлачи их и у њима нечујно креће ка убици и потоњој жртви. Нож 
му је у рукаву ветровке. Одлучан је, жели по сваку цену да спречи 
стрељање. Види лице оног којем живот виси о концу. Kао да је, 
доведен пред свршен чин, остао без осећања. Убица као у бунилу 
изговара неповезане реченице, и свака се своди на исто: „Морам 
те убити“. Он их гледа, слуша – и схвата. Човек без оружја биће 
убијен као сарадник „окупатора“. Свашта! Како неко може бити 
окупатор на свом вековном огњишту. Kоначно чује и осуђеника: 
,,Ја људе делим на добре и лоше, ти... како ти воља“.
 То љути оног другог. Цев пушке се подиже – пресуду која је 
одавно донета сад треба озваничити. Ма колико да је био исцрпљен, 
Марко је реаговао муњевито. У том делићу секунде, успео је да 
помисли како људи живе као да нису искусили прошлост. 
 Белина снега је ускоро поцрвенела.
 Гледали су се као два човека која су се управо вратила из 
царства мртвих. Нису ликовали, било је очигледно. Један део игре 
је завршен... шта даље? Марко узима 
пушку. Човек који је избегао стрељање обрати му се на српском:
 - Kако оно ви Срби кажете: „Ако не платиш на мосту, 
платићеш на ћуприји“.
 - Човече, не мислиш ваљда да сам у стању да пуцам у тебе? 
Шта  си ми учинио да те мрзим, не дај боже убијем. Иди с миром 
својој кући. Извини, поред муниције, морам  узети и аутомат. Kад 
обавестиш своје и кад нас стигну, да сами себи пресудимо.
 Свађе није било, договора јесте. Јунуз је дао своју реч. Ноћ 
је лагано гутала планински венац. Продужили су даље, заједно. 
Без речи су се растали. Договор је постигнут, најприхватљивији 
за обе стране, са уговореним знаком. Преживели увек погледају ка 
небу. Зна се коме захваљују што су лишени бола и умора.
 Опет су сами, Јелена и Марко... Он би да говори и говори... 
Она на прво питање не одговара. Не зна зашто је љута, урадио је 
оно што је морао. Можда је љута што је поверовао Јунузу. Нека 
је љута, има право да ћути. Марко размишља о својој остављеној 
варошици, кући... Да је могао, понео би све претходне гласове и 
боје из своје улице. Ех, прошлост... Ко се још сећа оних киша које 
су ромињале, изласка сунца које је истог дана зашло.
 Она први пут у животу ни о чему не размишља; ћути...
 Kад су на договореном месту застали, а потом чули глас 
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сове, знали су да је све  договорено до краја испоштовано. Јунуз 
их је брзо оставио саме. Марко се понада да ће Јелена коначно 
проговорити. Ништа од тога. Ни кад су се нашли међу својима, она 
не проговори ни једну једину реч.
 Надао се да ће проговорити кад су им рођаци дали 
напуштену кућу и део имања. По сваку цену је хтео да је одведе 
код лекара. Одбила је. Кад су им дошла деца из Аустрије са њеном 
рођеном сестром, жељно је ишчекивао да чује њен глас. Узалуд!

***
 16. фебруар 2001. године.  
 Марко и Јелена гледају телевизију. Задушнице су. Због ње 
није кренуо у завичај. Почињу вести. Ударна вест је да је аутобус 
„Ниш-експреса“ код Подујева дигнут у ваздух. Погинуло је 
дванаесторо, а повређено четрдесет троје Срба који су ишли на 
Задушнице. Међу погинулима је  и двогодишњи Данило Цокић.
 Прво је крикнула. Одмах потом је почела да говори и 
говори...
 Није био психијатар; ипак, све му је било јасно. Онај 
заустављен крик док га је посматрала како... коначно се изнедрио 
из њених груди. Знао је да није време за радовање, само ју је нежно 
загрлио. Све и да је хтео да проговори, ни једне једине речи се тог 
тренутка није могао сетити.
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Слађана ЈОВИЧИЋ

ДА ЛИ ЋУ МОЋИ ПРЕБОЉЕТИ?

 Jош увијек негдје у нашој остави стоји стари филџан који 
је старији од мене. Више га не употребљавамо, али га не могу 
бацити, нити поклонити некоме. Старе шерпе, лонци, тањири, 
покоја стара тегла из које смо некада јеле џем сестра и ја, стара 
виљушка, кашика... Нешто што је остало од наше породице и што 
се љубоморно чува. Као сјећања. Својина која остаје да свједочи о 
том времену. 
 Узела сам стари филџан и опрала га. Поново је блистао у 
мојим рукама. Подсјетио ме на дјетињство. То је био мој филџан 
када сам била дијете. У њега ми је мајка сипала млијеко, мале 
бомбоне, слатко од јагода док га је кухала. Нисам га разбила. Остао 
је читав, а ја ћу ускоро напунити педесет година. Тада је мајка била 
здрава и покретна. И млада. А сада, сада лежи у меканим јастуцима. 
 Још употребљавамо стари тањирић, лимени са цртежом 
корпе у којој је неко црвено цвијеће. И тај тањирић је некада био мој, 
када сам била дијете. Данас мајци у том малом, лименом тањирићу 
припремам јаје на кајмаку, њен најчешћи доручак. Мајка једе као 
дијете. Једно јаје, једна кашика кајмака и пола танке кришчице 
хљеба. До јуче је била покретна. Послије доручка бих је водила у 
врт гдје бисмо сједиле и сунчале се на шкртом мартовском сунцу. 
Пиле бисмо кафу. Сви наши разговори су дуга сјећања. Блиједа је 
јер је цијелу зиму провела у кући. Послије бисмо ушле у кућу. Још 
увијек ложимо ватру и скупљамо се око старе пећи. 
 Плашим се. 
 Улазимо у кућу полако. Полако уз степенице.
 Пратим је до кревета. Она лијеже, а ја је ушушкавам  
шареном деком којом сам се покривала у дјетињству. 
 Боже, све те ствари из дјетињства које су припадале мени 
сада мајка користи. Јесмо ли замијениле улоге? Мајка и ја. 
 Напољу вјетар дува.
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 Хоће ли кајсија испод мог прозора раније процвјетати као 
прошлог прољећа, када ју је мраз убио? 
 Смјена сунца, вјетра и мраза.
 Смјена дана и ноћи. 
 Смјена година. 
 И генерација...       
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PREVEDENA PROZA

Филип ДЕЛЕРМ

 Ове две приче део су збирке француског писца Филипа 
Делерма (1950 - ) Мутне воде мохита и други лепи разлози да се 
живи на Земљи (Philippe Delerm, Les eaux troubles du mojito et au-
tres belles raisons d'habiter sur terre, Seuil, 2015).

ВИРТУОЗИ ИЗ ПРОЛАЗА

 U салу ишчезлих корака стављен је један клавир. Од 
сада један такав постоји на свим великим париским железничким 
станицама, али никад се не зна како ће све то тећи. Пре неки дан, 
на станици Гар ди нор, једна средовечна жена ставила је свој кофер 
одмах до себе, а онда, врло посвећено, одсвирала је „Исус нека 
моја радост остане” пре него што се опет утопила у масу, свесна 
да се нико није био зауставио да је слуша. Отишла је са кофером у 
руци, не гледајући у страну, а на уснама јој је био смешак нелагоде 
или задовољства.
 На станици Сен Лазар ниво извођача је скоро увек одличан, 
у врло разноврсним регистрима. Неки људи прекидају своју путању 
на неколико минута и тако праве круг који се непрестано обнавља. 
Ред за бургере је нешто друго. 
 Пијанисти свих доби. Док један свира, двоје или троје 
других чекајући стоје близу инструмента, ослоњени на ограду. Не 
показују ни најмање нестрпљење, померају главу у ритму регтајма1. 
Њихове усне исказују одобравање пред виртуозним надирањем 
једног Шопеновог валцера, међусобним слагањем поздрављају 
мелодију једне музичке теме из филма, одсвиране у џез маниру. 
 Људи воле и ово учтиво дружење извођача који се ређају, и 
размене коју симпатичну реч при самој смени, који деле весеље и 
измакле снове – живот.

1 Музички жанр (прим. прев.)
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 Док пијанисти чекају, све је савршено уљудно, они знају да 
ће доћи њихов ред – то се одлучује по осећају – отприлике четврт 
сата по изведби, могу после поново да свирају ако имају времена. 
Имају времена.
Замало да од тога направе занимање, могли су, фалило им је мало 
среће, мало посебности у таленту, могућност да раде. Чудно је 
то. Сала ишчезлих корака лебди другачије. Ако дуже слушамо, 
опажамо оно што нисмо видели, очуване витраже смеђих тонова, у 
горњем делу зида: слике Руена, Ле Авра, Дијепа, Довила. Видимо 
потпуно задовољство пијанисте коме је угодно испред његових 
дирки, како свира за неверне посматраче, али који су се ипак 
зауставили у налету саобраћаја, и ови отргнути моменти су лепи.

ЛЕТЊЕ ВЕЧЕ

 Kрај јуна. Вечераћемо у башти. Свуда смо поставили 
украсне свеће: на симсове прозора, окачене су о гране старе 
дуње, о стабло јабуке. Када је откуцало десет сати, требало је да 
обучемо џемпер, али није хладно; уосталом, сви желе да остану 
ту. Мало смо превише попили, али пријатељи живе на петсто 
метара, дошли су пешке. Пријатељи скоро читавог живота, нема 
нелагодности. Уживамо чак и у неколико тренутака тишине, после 
сира и последње чаше Сeн-Жозефа. Волим ово вино, има неку 
врсту слатке топлине.
 Слепи мишеви су у неколико минута заглушили безазлено 
зујање лета гундеља. Појачава се мирис орлових ноктију.2 Остајете 
овде у јулу? Да, барем до двадесет трећег. Па онда, спокоју 
ове вечери можемо додати извесност да ће их бити још, овако 
пријатних, овако лаганих.
 Извесност? У секунди када то овако формулишемо, јавља 
се нека чудна сумња. У ствари, кажемо да ће ово вече остати 
најбоље – и зашто да не ? – али исто тако и последње овакво овога 
лета. Без икаквог објективног разлога за то. Чак и ако живимо у 
области где је клима неповољна, киша неће падати сваког дана. 
Ниједна свађа није могућа, нема предвиђене катастрофе, чак и да 
прекрстимо прсте.

2Врста цвета (прим. прев.) 
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 Онда? Па невероватно је, али да би се заиста уживало у 
летњој вечери, у срцу треба да се јави идеја о њеној несталности, 
осећај да је проживљавамо последњи пут. Направио сам воћну 
салату за десерт. Запалимо цигарету. Сетимо се садашњости. 
Живимо у садашњости. Са осећањем да је то готово немогуће.

Превела са француског: Ана ПАНТЕЛИЋ
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AFORIZMI

Милан ПАНТИЋ

ВИДИМ И ЋУТИМ

Угасили смо телевизоре. Каква грађанска непослушност!

Чињенице јесу непобитне, али небитне!

Истина је као невидљиво мастило, изађе на видјело тек кад отопли.

Кад професори уђу у власт, студенти им држе лекције на улици.

И политичари се проституишу – продају своје гласачко тијело.

То што је неко поцрвенио, небитно је за живот у мраку.

Опет помињу полицијски час. Је ли у питању дошколовавање?

У сукобу мишљења обично страда онај на чијој страни није 
полиција.

Тек кад је ухваћен у клопку, звјерски смо се обрачунали са њим.

Најчешће смо псовали – Пас му матер! – а сад се чудимо откуд 
толики кучићи на улицама.

У интеракцији приватних факултета и власти, дипломе служе за 
поткусуривање.

И у онлајн настави има изостанака, одсутно је – знање.

Од дјеце су дигли руке, па сад школе дисциплинују – наставнике.

Поводом годишњице матуре биће уприличен маскенбал.

Све мангуп до мангупа!

Антитијела на корону су као пилићи, настају послије три седмице.
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Момчило КОПРИВИЦА

АФОРИЗМИ

Имам само два проблема: шта сад и шта послије.

Живим поштено јер не могу боље.

Сиротињо и буђету си тешка.

Тежи ми је празан него пун новчаник.

За најстарији занат, морате имати млад алат.

Нисам је узимао за озбиљно, узео сам је за жену.

Код ње је било све меко то је дивота, код мене је било све меко то 
је срамота.

Када питате Босанца како се исправно каже, може или море, он 
одговара мере обоје.

Када је узео ствар у своје руке, ставише му лисице.

Опет смо ушли у рат, тешко је живјети од успомена.
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NAUKA

Душан СТОЈКОВИЋ

СИГНАЛИЗАМ – ДЕМИСТИФИКАЦИЈА 
ТРАДИЦИОНАЛНЕ ПОЕЗИЈЕ

О дисертацији Јулијана Корнхаузера

 Pрва песничка збирка Мирољуба Тодоровића Планета 
појавила се 1965. године у Нишу. Била је особен поетски одговор на 
поезију Бранка Миљковића и читаве серије његових епигона. Прави 
песнички контраудар. Критичари који су писали о њој, јасно су се 
поларизовали. Неки су у њој препознали значајно, у најмању руку 
занимљиво, песничко остварење (Миодраг Петровић, Мирослав 
Марковић, Остоја Кисић). Други су се обрушили на оно што је 
збирка доносила, погрешно је разумевајући и уопште не схватајући 
новине с којима је она закорачила на нашу песничку сцену (Милан 
Комненић, Перо Зубац…). То се поновило и када су се појавили 
Kyberno (1970) и Путовање у Звездалију (1971). Сада су напади 
били и жешћи и чешћи (Гордана Брајовић, Ели Финци, Богдан А. 
Поповић, Раде Војводић, Бошко Богетић, Димитрије Миленковић, 
Саша Хаџи Танчић, Драгиша Драшковић…). „Нападачи“  су ове 
песме доживљавали као поезију коју машина пише,  смрт песничке 
душе, производе духа из машине…  Први број Сигнала Тодоровић 
је штампао 1970.1 и „рат“ је могао да почне. Правоверни критичари 
тукли су из разноврсног оружја у намери да вођу сигнализма гурну 
на маргину и по могућству и сасвим из књижевности „протерају“. 
Стога је као велико изненађење, прави гром с књижевног неба, 

1Често се пренебрегава улога Боре Ћосића и његовог краткотрајног часописа Рок 
(„реплика“ је, по амбицијама, међуратних, протонадреалистичких Сведочанстава) 
у српској неоавангарди. У њему је 1969. године објављивао визуелне текстове 
словеначких ОХОоваца, теоријске есеје Биљане Томић и Владана Радовановића, 
конкретну поезију, стрипове, фотокопију дадаистичког часописа Дада–Танк, 
песме Мирољуба Тодоровића и Вујице Решина Туцића.
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одјекнула вест како је значајан, касније велики, пољски песник и 
проучавалац књижевности, Јулијан Корнхаузер одбранио и објавио, 
у издањима Јагелонског универзитета у Кракову, 1981. године, 
своју докторску дисертацију Sygnalism – propozycja serbskiej poez-
ji eksperimentalnej. Она ће се, у преводу на наш језик, Бисерке 
Рајчић, под насловом Сигнализам српска неоавангарда, појавити у 
нишкој „Просвети“, 1998. године. Претходно ће фрагменти из ње 
непрестано „бомбардовати“ нашу читалачку публику показујући 
јој, и доказујући то, како сигнализам нипошто није нешто само 
наше, већ истовремено јесте и једна од најважнијих саставница, 
ако не и најважнија уопште, европске, и светске, неоавангарде.2

 Корнхаузер је за српски превод своје књиге написао 
предговор. У њему је прибележио како је посебну пажњу усмерио 
на „теоријски аспект тзв. експерименталног стваралаштва“ (стр. 
5) и како му се сигнализам указао као покрет који је успешно 
промовисао и реализовао „најтипичније неоавангардне конвенције 
послератне европске поезије“ (стр. 5). Иако је два пута у кратком 
предговору написао како се клонио „субјективних оцена“ (стр. 6) и 
вредносних процена проучаваних дела, пошто га је „првенствено 
занимала стилистичка интензификација тог типа поезије“ (стр. 
6), пољски теоретичар књижевности је похвалио Тодоровићеву 

2Наводимо те Корнхаузерове текстове: Визуелна поезија, „Градина“, XV, 8/1980, 
121–126; Неоавангарда и проблеми компаративистике, „Књижевна реч“,  X, 160, 
10 II 1981, 12; Феноменолошка поезија М. Тодоровића, „Књижевна реч“, X, 163, 
25, 1981, Гестуална поезија, у каталогу изложбе Сигнализам 81, КПЗ Оџаци, 
13-15, 1981; Стилистички приступ сигналистичкој поезији, „Летопис Матице 
српске“, година 157, књ. 427, св. 1, јануар 1981, 77–95; Стилистички приступ 
сигналистистичкој поезији (Конкретна поезија), „Кораци“, XVIII, 11–12/1983, 
942–954; Стилистички приступ сигналистичкој поезији, Сигнализам у свету, 
приредио Миодраг Б. Шијаковић, Београдска књига, Београд, 1984, 75–97; Од 
сцијентизма до сигнализма, „Књижевна критика“, 2/1984, 53–58; Сцијентизам, 
Сигнализам авангардни стваралачки покрет, Културни центар Београда, 1984; 
Сленг (шатровачка поезија), „Ток“, XX, 13–14/1985/86, 23–25; Развој европске 
авангардне поезије после II светског рата, „Стремљења“, XXVI, 4, јул–август 
1986, 95–105; Стохастичка и алеаторна поезија, „Повеља“, XVIII, 1–2/1988, 
93–96. и Компјутерска поезија, „Поља“, XXXV, 363–364/1989, 234.      
У својој књизи Wspolny jezyk, објављеној 1983. у Катовицама, Јулијан Корнхаузер 
је, на стр. 171–243, штампао студију Signalistycna poezja Miroljuba Todorovića.
Преводилац Корнхаузерове студије, Бисерка Рајчић, има у Пољима, XXXV, 
363–364/1989, 234, текст Корнхаузерова студија у којем се позабавила књигом 
пољског научника.
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„непрестану тежњу за илузијом новине“ и њега самог као „вечног 
авангардисту“ (стр. 6 и 7). Његова студија, истовремено, доказала 
је својим увидима како су новине оно до чега је српски сигналист 
пристигао, свакако стварне а нипошто не илузорне, а једнако и како 
је и авангардност и Тодоровићева и покрета који је он предводио 
без икакве сумње вечна. 
 Корнхаузерова студија има три поглавља. Прво је 
насловљено „Конвенција уметничког експеримента“ друго 
„Сигнализам Мирољуба Тодоровића – програми и манифести“, а 
треће „Стилистички приступ сигналистичкој поезији“.
 Питање које поставља и себи и нама Корнхаузер јесте 
да ли је експеримент присутан само у авангардној књижевности 
или га има, и мимо ње, у оној која би се могла, и морала, 
назвати традиционалном или, у најмању руку, уобичајеном. Ни 
у авангарди није све нивелисано. Да ли је Маларме „разбио“ 
слободни стих? Јесте ли се Маринетијев футуризам „наслонио“ 
на Малармеову поему Бачене коцке? Да ли је дадаизам сасвим 
„раскрстио“ с Маринетијевим делом? По пољском тумачу, 
„Експеримент, уводећи нове могућности или пре подсећајући на 
постојање конвенције, из које се изводи, сигнализира потребу 
за активношћу, променама, а самим тим одржава равнотежу 
између правилног и неправилног“ (стр. 15). Он разликује два 
типа уметничког експеримента: „привидни“ и „иницирајући“ 
(овај дели на „индивидуални“ и „условни“). Сматра како за 
експеримент у књижевности, као и у уметности, уопште није 
важно ко га је први предузео. У неоавангарди разликује „бар“ (стр. 
20) четири основне оријентације: „технолошку“ (нпр. светлосно-
кинетичка слика, електронска музика, оп-арт…), „методизујућу“ 
(/концептуализам, метауметност, серијализам, аутотематизам, 
лингвизам…), „алеоторичко-лудичку“ (l`art brut, action paint-
ing, fl uxus, инструментално позориште, алеаторизам, обредно 
позориште, хепенинг…) и „pop–art“ (пластични макрострипови, 
асамблажи, персифлаже класичних дела, хиперреализам, 
конкретна поезија…). Не могу се експериментална дела рангирати 
по томе које је од њих експерименталније. „У антиуметности 
се већ не ради о супротстављању, како ми се чини, постојећем 
језику стварањем другог језика (или других правила) већ о 
брисању граница између створеног и реално постојећег“ (стр. 
23). Експеримент „не руши хијерархију вредности“ (стр. 23). 
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Уметник експериментише, али не „да би рекао нешто ново“ (стр. 
23). Од Стефана Моравског Корнхаузер преузима тврдњу да у (нео)
авангарди нестају предмети и дела јер њихова места запремају 
„документи, аранжмани, догађања. Идеја је потиснула таленат, а 
серијалност индивидуалност“ (стр. 21). 
 Авангарда је, и поред несумњивих сличности, очувала 
велику разлику међу књижевним и ликовним експериментима, 
а она се сасвим изгубила када је неоавангарда настала. 
Експериментални стих не обухвата „освајање“ слободног стиха 
које су извели француски симболисти. Било је потребно да дођу 
Маринети и његови следбеници како би се о њему уопште и 
могло (про)говорити. Авангардна поезија „ослања се на линеарни 
систем, мада семантички нарушен, или на алинеарни, просторни 
(сигнализам)“, те је, стога, „нагомилавање стилистичких својстава 
основа њеног постојања“ (стр. 33). 
 Корнхаузеру је Мирољуб Тодоровић један од Хуна 
авангарде (стр. 41). Он одбацује песникову тврдњу како је 
сцијентизам прва етапа сигнализма. Убеђен је како међу њима 
веома мало заједничког има. Сцијентизам полази од физике, 
биологије, хемије, астрономије, математике. Поезију, која је раније 
„прилазила“ музици или сликарству, приближава науци. 
 Корнхаузер укратко скицира развој неоавангардне 
уметности током Другог светског рата и, посебно, после њега. 
Олако прелази преко летризма који је „оживео“ Царино, додуше 
спорадично, разбијање речи на слова. По нама, међутим, летризам 
је био, када је неоавангарди реч, оно што су италијански футуризам 
и дадаизам били када је авангарда у питању. На лексичком плану, 
ако нису били најавангарднији покрети, и дадаизам и летризам 
били су макар претходница онога што је за њима уследило. Оно 
што летризму ускраћује, Корнхаузер конкретизму и фонетској 
поезији додељује. Конкретна поезија је имала срећу да се, 
упоредно са њом, у ликовној уметности појаве, између осталог и 
први assemblages, концептуална уметност, хепенинзи, minimal art, 
pop–art, op–art, хиперреализам… Не треба заборавити како су те 
појаве, и у књижевности и у сликарству, имале своје претходнике 
у Кристијану Моргенштерну, Василију Каменском, Велимиру 
Хлебњикову, Алексију Кручониху, Јелени Гуро, Пјеру Албер-
Бироу, дадаистима, Ман Реју, Исидору Исоу, Морису Леметру…3  
3То тврди у својој антологији Претходници конкретне и визуелне поезије (1978) 
Денис Пониж.
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„Дадаисти су схватали поетски језик као звукове, летристи као слова 
азбуке, а конкретисти као графеме…“ (стр. 46). Последњи баратају, 
стварајући „материјалну поезију“, са „стихом-производом“ (стр. 
46). Визуелна поезија Еуђениа Мићинија и Микелеа Перфетија 
„одбацила је `књижевни` карактер конкретне поезије“ (стр. 49). 
Ако је (а јесте) конкретна поезија своје претходнике (узоре) нашла 
у међуратној авангарди, визуелна је кренула временски много 
дубље и потражила их је у антици (technopaignia, carmina fi gura-
ta). Тако се ова друга приближила, непрекидно прижељкиваној, 
синтези уметности. Гомрингер је, погрешно, изједначио конкретну 
са визуелном поезијом. Корнхаузеру је „најдалекосежнији поетски 
експеримент“ (стр. 51–52) гестуална поезија приликом чијег 
извођења је песник и „субјект и предмет свога делања“ (стр. 52), 
која се не окончава само актом акције већ свој „гест“ проширује, 
фотографијама, и након тога. (Нео) авангардна поезија постаје 
универзална, наднационална, тотална (по Адриану Спатоли), 
планетарна поезија. 
 У својој дисертацији Корнхаузер се задржава на читавој 
серији програмских текстова вође сигнализма: „Манифест 
песничке науке“ (1968), „Манифест сигнализма“ (1969), „Reg-
ulae poesis / тезе за општи напад на текућу поезију“ (1970), 
„Сигнализам и о песничким машинама“ (1970),  „Сигнализам“ 
(1970), „Сигналистичка поезија у ужем смислу (визуелна поезија)“ 
(1971), „Introductory essay for this selection of signalist poetry“ 
(1971), „Феноменологија бића и ствари“ (1972), „Фрагменти о 
сигнализму“ (1972), „Сигналистичка гестуална поезија“ (1972), 
„Комуникација-биће-мишљење“ (1973), „Сигнализам у акцији“ 
(1972), „Сигналистичка визуелна поезија – нова литерарна 
дисциплина“ (1973), „Неке назнаке о сигнализму“ (1973), „Signal-
ism“ (1973), „О шатровачком говору“ (1973), „Токови сигнализма“ 
(1974), „Шта је то сигнализам“ (заједно с Остојом Кисићем, 1975), 
„Неке поставке сигнализма“ (заједно с Љубишом Јоцићем, 1975), 
„Фрагменти о сигнализму“ (1975), „Појава и развој сигнализма“ 
(1976). Посебно се задржава на оним које сматра манифестима. 
Користећи термин манифест условно, за манифест узима и 
претпоследњи део, насловљен „Научна испитивања на Планети“, 
као и последњи њен део под насловом „Из дневника поеме, 
Објашњења, Коментари“ – прве песникове збирке Планета 
(1965). „Најзначајнији и најзанимљивији део“ (стр. 58) овог 
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„манифеста“ носи наслов „Испитивање: Поезије, Живота и Смрти 
као линеарних функција“. Читав тај први „манифест“, једнако као 
и сама поема Планета, има додирне везе с Мицићевим зенитизмом, 
али је космизам старијег песника лудистички, деструктиван и 
бунтован, дочим је Тодоровићев више „научан“, сцијентистички у 
правој мери.4 „Манифест песничке науке“ је резимирање дотада 
изнетих ставова и наговештавање новог коришћења језика и 
његових могућности. Футуристи „одбацују тиранију науке и 
прецизног мишљења. Сцијентизам повезује ирационализам и 
песничку аналогију с научном дисциплином“ (стр. 72). Футуристи 
су се служили језичком експлозијом, пустили су речи на слободу; 
сцијенталисти (будући сигналисти) су песнички језик сасвим 
приближили, а на моменте и изједначили, са оним који је дотад 
био искључиво научан. Наука је у њиховим остварењима учинила 
оно што је коју годину раније Бранко Миљковић прижељкивао – 
пропевала. Тодоровић ће убрзо одбацити сцијентизам и почети да 
заговара сигнализам. До прелома долази 1969. године када долази 
до снажног активирања, конкурентске (?!), авангардне сцене у 
Љубљани и Загребу. Сцијентизам, који је био много радикалнији 
у теорији него у пракси, није се могао довољно снажно одупрети 
конкретној и визуелној поезији пошто је исувише, на језичкој 
равни, био везан за традиционалну поезију. „Померања“ у језику 
обавио је само присвајањем научних речи, али од речи се није 
отишло даље. Није се кренуло ка њиховом разарању. Још мање – ка 
слици. „Сцијентизам је истицао математичке принципе уметничке 
креације, сигналистичка поезија разбијање структуре језика на 
елементарне честице, а сигнализам идеју интеграције авангардних 
праваца“ (стр. 81). Сигнализам редукује речи, издваја знак као 
једини могући начин комуникације, уводи компјутер у уметничко 
стварање, служи се графичким идеограмима. Сигнализам  се не 
своди само на његовог предводника. Он није југословенски, већ 
само српски, (нео)авангардни покрет пошто његови припадници 
делају искључиво у овој тадашњој југословенској републици. 
То, ни по чему, није његов недостатак. Требало би га – додајемо 
– само упоредити и проценити у односу на истовремене (нео)

4О везама сигнализма са дадизмом писао је Предраг Тодоровић у тексту „Однос 
неоавангарде и авангарде на примеру сигнализма и дадаизма“ у књизи Токови 
сигнализма, Београд, 2018, 91–103.
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5 На индиректан начин учинио је то Војислав Деспотов у свом Чекићу таутологије: 
прегледу нових врста техничке интелигенције у поезији СФРЈ, штампаном најпре 
у три наставка у сарајевском часопису Даље који је уређивао Оскар Давичо (18–
19/1986–1987, 20–21–22/1987–1989. и 29/30/ 1990, да би се као књига појавио, као 
четврти том Изабраних дела Војислава Деспотова, Градска народна библиотека 
„Жарко Зрењанин“, Зрењанин, 2005.

авангардне покрете који су активно деловали у другим тадашњим 
југословенским републикама (Словенији или Хрватској).5  
 Пошто сигнализам „обухвата све новије експерименте 
у поезији“ (стр. 89), јесте нека врста „крова“ (нео)авангардног 
песништва, синтетишући покрет унутар ње, веома чести су 
покушаји, унутрашње, класификације поезије коју остварује. 
Тодоровић се, неретко, одлучује да изнова промеша карте при 
класификовању онога што нам он, и сигнализам који предводи, као 
читаоцима нуде. Управо је класификација сигналистичке поезије 
у самој жижи Корнхаузерова интересовања и он о њој, доносећи 
примедбе и уносећи корекције, највише и пише. 
 Служећи се Тодоровићевом класификацијом, који своју 
поезију разврстава у више врста: сигнализам у ужем смислу 
(визуелна  поезија); компјутерска; стохастичка или алеоторна; 
статистичка; пермутациона, комбинациона и варијациона; 
технолошка; сцијентистичка; феноменолошка; сленг (шатровачка) 
поезија; кинетичка и фонична (звучна); поезија геста, Корнхаузер 
јој замера што су песникови критеријуми „веома произвољни и 
одводе нас у хаос“ (стр. 150), те нуди своју, знатно сужену, која се 
своди на четири врсте: феноменолошку, стохастичку (неодадаизам), 
конкретну и визуелну, док све остало подводи под сигналистичке 
манифестације (концептуалну поезију).
 Задржаћемо се само на неколиким теоријским увидима 
које Корнхаузер, бавећи се класификацијом сигналистичке поезије 
у режији њеног творца, износи. Тодоровић најпре не повлачи 
знак једнакости између сигнализма и визуелне поезије. У својим 
збиркама Сигнал и Kybernо он чак летризам и конкретну поезију 
третира као саставнице сигнализма да би касније на то заборавио. 
У првој споменутој збирци сигналистичку поезију у ужем смислу 
речи назива „анаграмом“, а у другој „лавиринтом“. Тек у другом 
броју часописа Сигнал употребљава термин визуелна поезија од 
којег више не одустаје. Визуелизација песама праћена је њиховом 
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девербализацијом и десемантизацијом. По Корнхаузеру, сасвим 
је разумљиво да ствараоци, посебно авангардни, лутају и греше у 
покушајима да теоријски одреде властито стваралаштво. Дешава се 
то и Тодоровићу. Но, изгледа да је ово грешење у извесном смислу 
„заразно“ те оно захвата и тумаче авангарде. И самога Корнхаузера. 
Пишући о својој поезији, вођа сигнализма често посеже за 
термином лудизам. Радојица Таутовић је одваја истовремено и 
од игре и од рада и разуме као „посебну и вишу форму праксиса“ 
(стр. 109). Но, то су идеолошке наочари. Поезија којој компјутер 
припомаже игра је уз рад, рад уз помоћ игре. Компјутер не може 
бити стваралац (брзоплети и злонамерни критичари су га таквим 
проглашавали) песама. Њега „једино човек програмира. Машина 
није способна да ствара нове вредности“ (стр. 111). Једина разлика 
која се да уочити између стохастичке и алеаторне поезије скривена 
је од читалаца и налази се у „припреми“ текста: он се „не ствара 
већ се систематички саставља“ (стр. 113). Вођа сигнализма ни у 
једној својој збирци, као ни у антологији или каталогу, не издваја 
технолошку поезију. Готово читава збирка песама Свиња је одличан 
пливач, а посебно њен претпоследњи циклус „ABC о Мирољубу 
Тодоровићу“, стога што је у њој / у њему језик рекламе претворен 
у „поетски персварзивни говор“ (стр. 121), прави су пример за 
њу. Исто важи и за „поетске објекте“ (стр. 121). Сцијентизму се 
догодило да, почевши као засебан поетски правац, заврши само као 
један тип сигналистичке поезије. Феноменолошка поезија је, по 
Корнхаузеру, „изведена“ (стр. 129) из сцијентизма. Таква песма се 
конструише онако како се то догађа када је о традиционалној песми 
реч Оно што феноменолошку песму од традиционалне одваја њен 
је лудизам који је особеним хумором „снабдева“. Највећи теоријски 
промашај Корнхаузерове студије је његово неразликовање 
шатровачке од стохастичке поезије.6 Разлика би заправо тобоже 
била што се прва користи сленгом, а друга природним књижевним 

6 У својој докторској дисертацији о сигнализму Миливоје Павловић пише како се 
Јулијан Корнхаузер у својој дисертацији „запетљао у произвољностима ове врсте 
и није далеко одмакао у жанровској систематизацији сигнализма“ ,  не само зато 
што је, потпуно неутемељено, тврдио да шатровачка поезија припада стохастичкој, 
већ и зато што је налазио, сасвим неосновано, „унутарњу сродност компјутерске 
и феноменолошке поезије“. Иако је Павловић указао на те промашаје, а Живан 
Живковић се с његовим аргументима сложио, Корнхаузер их није исправио ни 
када је српско издање његове дисертације биле штампано.
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језиком. По пољском тумачу књижевности, наш песник се служио 
речником шатровачког жаргона који је саставио Илија Симић и то 
тако што је, веома често, правио низове речи које су започињале 
истим почетним словом. Конотација речи је отежана, за њихово 
разумевање потребно је завиривање у речник. Производ је особена 
песничка игра. Фонични (звучни) слој надгласава семантички. 
Њиме се остварује хумор, чува вишезначност, активира сарказам…  
Корнхаузер закључује, неисправно: „Покушај увршћивања сленг 
поезије у друге типове сигналистичке комуникације на истој равни 
на којој су компјутерска или визуелна поезија, чини се крајње 
неоправданим, јер критеријум њеног истицања не представља 
начин реализације већ однос према стандардном језику“ (стр. 137). 
Тодоровићеву дефиницију кинетичке поезије пољски теоретичар 
књижевности означава као једну од „најхаотичнијих“ (стр. 137) 
коју је уопште наш песник дао. Она је, стога што је метафорична, 
веома непрецизна, а дефиниција, по дефиницији, прецизна треба 
да буде. Тодоровићев Луномер, на пример, Корнхаузер сматра само 
манифестацијом концептуалне уметности, а никако не и поетском 
творевином. Ни фотографија која прати кинетичку или гестуалну 
песму није у стању да пренесе њено „стилистичко поље“.  
 По Корнхаузеру, „Основа сигнализма су: конкретна и 
визуелна поезија, оне су највише промениле изглед савремене 
књижевности и однос према писаној речи. Феноменолошка поезија 
је само у области десубјективизацаје поетске слике рекла нешто 
више од својих претходница из прве авангарде. Исто се односи на 
стохастичку поезију, која дубоко зависи од надреалистичке методе 
аутоматског записа или дадаистичког свегоизма. Посезање за 
помоћи од рачунске машине радикално је променило ток процеса 
денотације поетске поруке, али веома мало у самом начину 
писања – произвољном асоцирању разних речи. Она је кренула 
истим путем, али даље – не асоцира само различита значења већ 
разбија и граматичке везе“ (стр. 153). Иако се феноменолошка и 
стохастичка поезија на традиционалну ослањају, научна, пре свега 
математичка, њихова димензија од исте је и удаљује, те су оне 
„најличније“ (стр. 153) постигнуће и Тодоровића и сигнализма 
уопште. Корнхаузер уочава: „Да није било конкретне поезије, 
Бензеових и Гомрингерових манифеста сигурно не би настала 
сигналистичка свест“ (стр. 153). Напоменимо само: песничка 
вредност остварења двојице поменутих (нео)авангардиста 
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несамерива је са оном Тодоровићевих песама.  Јузеф Бујновски 
разликује конкретно визуелну и конкретно вокалну поезију. 
Палиндроми и анаграми су старе „књижевне играрије“ (стр. 154) 
и велико је питање треба ли их уопште сврставати у конкретну 
поезију. Конкретна поезија с визуелним аспектом је „просторно 
фигуративни склоп“, а конкретна поезија вербалног аспекта 
„линеаран, симетричан склоп“ (стр. 155). Огромна је блискост 
између међуратне и поратне авангарде. Сигнализам нипошто није 
потпуно нов покрет у односу на оно што му је претходило, али он 
је изразито активан покрет који је окупио ствараоце различитих 
генерација као и све „распршене тенденције“ (стр. 159) којима је 
„дао заједнички именитељ“ (стр. 159–160) и демонстрирао „вољу 
за перманентним експериментисањем“. 
 У трећем поглављу своје студије Корнхаузер врши 
стилистичку анализу сигналистичких остварења, највише 
Мирољуба Тодоровића, али и других представника овога 
покрета, правих или сапутника, у оквиру српске и југословенске 
неоавангарде, али и анализу дела авангардних европских писаца. 
 У својој феноменолошкој поезији Тодоровић се често, ради 
постизања хумористичких ефеката, служи непотпуним цитатом 
који песму води ка антипоетичности. Феноменолошка поезија је „у 
свим својим варијантама предворје конкретне и визуелне поезије“ 
(стр. 173). Пошто читалац унапред зна, када се пред компјутерском 
поезијом нађе, како је она дело и компјутера, „његова пажња је 
усмерена на спољашње а не на унутрашње ефекте“ (стр. 179). 
Комппјутерска поезија није вишезначна и неочекиван ефекат у 
њој постиже се случајним повезивањем речи. Она „не поседује 
семантичку организацију“, већ садржи „лирску ситуацију“ 
(стр. 180). Основна стилска фигура су јој анаколути. Алеаторна 
поезија оперише кратким реченицама преузетим из различитих 
семантичких поља и не твори никакву целину. „У сцијентистичкој 
поезији језик егзактних наука захтева објективност, прецизност 
у преношењу информација и дистанце, у феноменолошкој 
поезији опис предмета је спољашњи, енциклопедијски, међутим 
у стохастичкој поезији, где до изражаја долазе машта и ауторова 
инвенција лирски подмет постаје део света који су освојили 
масовна култура и масовни медији“ (стр. 188). У шатровачкој 
поезији „најпотпуније се испољио чист апсурд сигналистичке 
поетике“ (стр. 190). Пишући о Тодоровићевој лексици, Корнхаузер 
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греши тврдећи како он „не измишља властити говор, искључује 
се, преузима само готов производ“ (стр. 192). Прави паралеле с 
поезијом Блеза Сандрара и оном дадаиста. Стохастичке песме 
нашег аутора су „честите кћери дадаизма“ (стр. 197) које нападају 
језик. Тодоровићеве феноменолошке и стохастичке песме су 
„намерно антикњижевне, антиемотивне“ (стр. 195). Алеаторна 
поезије врхунац је његова поетског деловања а основни задатак 
ових песама јесте „демистификација традиционалне поезије“ 
(стр. 196). Корнхаузер се слаже са становиштем браће де Кампос 
по којима „конкретна поезија ништа не интерпретира осим саме 
себе, осим властите структуре, да је објекат по себи и за себе“ 
(стр. 202). У својим конкретним песмама с вербалним аспектом 
наш песник се клони асемантичких фоничких текстова које су 
стварали немачки дадаисти, као и комбинаторике карактеристичне 
за немачку неоавангардну школу. Када је о његовим конкретним 
песмама с визуелним апектом реч, Тодоровићеве констелације 
битно се разликују од Аполинерових калиграма.
 Јулијан Корнхаузер је сигнализам на велика врата увео на 
светску неоавангардну позорницу. Показао је и свету, али и нама, 
како је он незаобилазна, и трајна, књижевна чињеница.
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Оливера ПЕТРОВИЋ

ВЕЛИЧАЊЕ ЕНГЛЕСКЕ ИСТОРИЈЕ ИЛИ 
НАЈУПЕЧАТЉИВИЈА ОСУДА ИМПЕРИЈАЛНЕ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ? - СРЦЕ 
ТАМЕ (1902) , ЏОЗЕФ КОНРАД

 Апстракт: Роман „Срце таме” представља мјешавину 
утисака, културних алузија и веома личних емоција једног човјека, 
обликовану његовим личним естетским циљевима, која је имала, 
и још увијек има, неизмјеран утицај на слику централне Африке у 
западном свијету и на (пост)колонијалне генерације уопште. Јасно 
је да Конрадова слика Африке није позитивна. Иако приповједач 
ватрено осуђује начин на који колонизатори користе, повређују 
и наносе неправду Африканцима и Африци, он такође слика 
домороце као праисторијске дивљаке и полуразвијена људска бића, 
а Африку као опасно и мистериозно мјесто које истовремено 
и привлачи и уништава бијеле путнике. Конрад никада није 
постао анти-империјалистички писац каквим су га поједини 
сматрали. „Срце таме” посједује јасне мотиве пустоловне 
приче и империјалистичке теме. Неопходно је, такође, нагласити 
да је Конрад био далеко од напада на енглески империјализам 
у овом роману. Ипак, Конрад је одрастао током репресивног 
колонијалног режима и видио је да су јад и несреће Африке 
великим дијелом проузроковане европском експлоатацијом, па је 
„Срце таме” и произашло из свог тог разочарења и гнушања. 
Роман остаје актуелан све ове године јер читаоцима даје 
двоструку перспективу: писац нам пружа изузетно погрдну слику 
колонизованог народа и истовремено веома упечатљиво осуђује 
империјалистичку експлоатацију. Конрад се вјешто пребацује 
између контрадикторних стереотипа и фантазија. Ово мијешање 
утисака и пребацивање иде до збуњујућих граница чиме се ствара 
напетост која дијелом објашњава величину и интензитет „Срца 
таме”.
 Кључне ријечи: Срце таме, колонизовани и колонизатори, 
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енглески империјализам, експоатација, Африка као демонско 
„друго”.

 Џозеф Конрад је јединствена личност и један од твораца 
модернизма у богатој енглеској књижевности. Странац пољског 
поријекла који је у земљу на чијем ће језику писати дошао као 
двадесетогодишњи морнар тек тада је почео да учи енглески. 
Рођен је као Џозеф Теодор Конрад Корзениовски 1857. године у 
пољском дијелу Украјине. Отац му је депортован у Сибир због 
сумњи да је припремао завјеру против руске владе. Тако да је 
након мајчине смрти послат на школовање у Краков код ујака, 
а оца више никада није видио. Са седамнаест је отпутовао за 
Марсеј и наредних двадесет година је провео на броду. 1878. 
године први пут је ступио у Енглеску и остварио своју жељу да 
као британски морнар плови далеким морима и богати ризницу 
својих утисака и искустава које је убједљиво преносио у своја 
дјела. Његове приповијетке о далеким земљама, пустоловинама у 
дивљој средини и о тада мало познатим типовима људи појавиле 
су се када је постојало велико интересовање за путовања и за 
проучавање тешко приступачних дијелова Африке и Азије. Све 
његове приповијетке о мору и животу морнара су аутентичне, јер 
су како сам Конрад каже „плодови живота – мога живота”. Међу 
његова најпознатија остварења, поред романа Срце таме, убрајају 
се: његов први роман Алмаyерова лудост (1895), дуге приповијетке 
Црнац с Нарциса (1897), Младост (1902) и Тајфун (1903), као и 
дјела која су изразити представници модернизма у књижевности, 
поред Срца таме, то су Лорд Џим (1900), Случај (1913) и Побједа 
(1915).
 Многа Конрадова дјела, почевши од првог романа 
Алмајерова лудост, збивају се у егзотичним крајевима. Његови 
јунаци су европског поријекла, а налазе се међу домороцима са 
којима имају мало заједничког, па основна тема има морално-
симболички карактер, иако се радња и окружење подударају с 
конвенцијама пустоловних прича. Међутим, писац истовремено 
развија властиту приповједачку методу, па догађања не износи 
непосредно у трећем лицу, ни аутобиографски у првоме, него 
посредством приповједача, који с главним ликом успоставља 
однос у којем га упознаје, но никад не проникне у тајну његове 
особности. Најбољи примјер је искусни морепловац Марлоу, који 
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је каткад само посматрач, а у неким дјелима, попут Срца таме и 
Лорда Џима, бива уплетен у збивања која га мијењају током радње. 
По томе, те по слободном мијешању хронологије и приповједних 
нивоа, а посебно по проблематизовању мотива понашања и 
дјеловања ликова, Конрад је, упркос истицању моралних начела 
одговорности и солидарности са заједницом, представник 
модернизма у књижевности.

Срце таме, империјализам и расистички стереотипи

 Конрад никада није постао анти-империјалистички писац 
каквим су га поједини сматрали. Срце таме посједује јасне мотиве 
пустоловне приче и империјалистичке теме. Неопходно је нагласити 
да је Конрад био далеко од напада на енглески империјализам у 
овом роману. На почетним странама романа он га сасвим поуздано 
слави:

Ушће Темзе знало је све велике људе којима се цео народ 
поноси и служило им је почев од сер Франсис Дрејка 
до сер Џона Франклина; сви они, и они с титулама 
и они без њих, били су витезови, велики лутајући 
витезови мора. По њему су пловили сви бродови чија 
имена блистају као драгуљи у ноћи времена (...) Ловци 
на злато или славу, они су сви отпловили том реком, 
носећи мач, а често и зубљу, гласници силе у земљи, 
носиоци искре светог пламена. Какве све величине 
осека није однела из те реке у тајанствености 
незнаних земаља!... Снове људи, семе комонвелтова и 
клице империја. (Конрад, 2004: 2)

 Ово је, без сумње, једно од најизравнијих и отворенијих 
величања енглеске историје. Када Конрадов јунак Марло каже „и 
ово је такође било једно од мрачних мјеста на земљи” значење 
је очигледно контрастивно – чак је и Енглеска некада била 
нецивилизована – и недвосмислено утиче на читаоца да помисли 
на величину у коју је Енглеска у међувремену израсла.
 Роман Срце таме представља мјешавину утисака, 
културних алузија и веома личних емоција једног човјека, 
обликовану његовим личним естетским циљевима, која је имала, 
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и још увијек има, неизмјеран утицај на слику централне Африке 
у западном свијету и на (пост)колонијалне генерације уопште. 
Јасно је да Конрадова слика Африке није позитивна. Иако његов 
приповједач ватрено осуђује начин на који колонизатори користе, 
повређују и наносе неправду Африканцима и Африци, он такође 
слика домороце као праисторијске дивљаке и полуразвијена људска 
бића, а Африку као опасно и мистериозно мјесто које истовремено 
и привлачи и уништава бијеле путнике. 
 Прича која живи кроз Срце таме више од једног вијека 
буди бројна питања код читалаца и отвара различите расправе код 
критике. Тако се скорашње критике баве питањем како раширени 
стереотипи међу Африканцима и Европљанима доприносе жељи 
за доминацијом или осветом. Тајеб Салих и други критичари 
(Фарн, 2005) кроз Конрадово дјело показују како и владајући и 
потчињени бивају привучени „другим” у ситуацијима у којима 
се не осјећају сигурним у сопственим културама, и да, у исто 
вријеме, имају одбојност и страх да ће пасти под утицај „другог” 
у његовој близини. Многи писци су касније и сами користили 
Конрадову илузију о томе како „друго” може да обузме и прогута, 
чега се Марло све време плаши. Многи у томе виде потрагу за 
идентитетом.
 Питање империјализма у самом је центру Срца таме. 
До деведесетих година деветнаестог вијека, већина такозваних 
мрачних мјеста налазила се, бар званично, под контролом неке од 
моћних европских држава које су се напрезале да руководе и очувају 
огромна царства која су се далеко протезала. Не чуди што су се у 
таквим системима почеле појављивати пукотине: побуне, ратови 
и ометање трговине на велико трговинских предузећа угрозили 
су бијелце који су дошли у далеке дијелове империје. Срце таме 
упућује на чињеницу да је ово природна последица ситуације 
у којој људи управљају ван организованих и контролисаних 
друштвених система. Исказивање моћи, посебно моћи над другим 
људима неизбјежно има лоше резултате.  У исто вријеме, отвара се 
питање да ли је могуће назвати појединца умоболним и злим када 
је он дио толико дубоко нечистог и исквареног система. Због тога 
роман, на свом најапстрактнијем нивоу, представља причу о томе 
колико је тешко разумијети свијет око нас и способности или, боље 
речено, неспособности човјека да разумије друге и да суди о њима.
 Иако је Срце таме један од првих књижевних текстова који 
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су нам пружили критички поглед на европске империјалистичке 
активности, на самом почетку критичари га нису сматрали спорним 
и дискутабилним. Роман је углавном прихваћен са одушевљењем 
и тумачили су га или као осуду пустолова који обилато користи 
погодности имеперијализма или као сентиментални роман којим се 
пропагирају домаће вриједности: на примјер, критичари са почетка 
двадесетог вијека прописно славе лик Куртове заручнице која 
се појављује на крају романа због њене зрелости и осјећајности. 
Конрадова одлука да за мјесто дешавања радње одабере белгијску 
колонију, а за Марлово запослење белгијску трговинску фирму, 
чак је и олакшала британским читаоцима да се не пронађу у 
Срцу таме. Иако се ове ране реакције могу чинити бесмислене, 
па чак и смијешне, савременом читаоцу, оне само потврђују да се 
у самом средишту Конрадове новеле налазе теме лицемјерства и 
апсурдности.
 Конрад је подржао протесни покрет у Великој Британији 
против режима краља Леополда у Конгу. У отвореном писму 
критиковао је Леополдову страховладу и приморавање на присилни 
рад у Конгу. Међутим, у писму, као уосталом и у роману, Конрад не 
представља народ Конга као равноправан са бијелцима. Захтијева 
се само бољи колонијални третман поробљених, али је задржана 
идеја да је добар облик колонијализма и даље најбоље рјешење 
у њиховом интересу. Све до 1975. године и чувеног предавања 
нигеријског професора, романописца и пјесника Чинуа Ачебе, у 
коме је Конрада назвао „проклетим расистом” (а bloody racist), што 
је касније у штампаној верзији ублажио у „радикални расиста” (а 
throughgoing racist) (Фарн 2005: 21), није се придавало важности 
теми расизма у Срцу таме. По њему, Конрад је видио и осудио све 
зло империјалистичке експлоатације, али је крајње чудно што није 
био свјестан расизма. Конрад у Срцу таме гради слику Африке 
као антитезу и негацију Европе, као подручје на коме владају све 
супротности достигнућима европске цивилизације. За главног 
јунака Марлоа Африканци су дио дивљине, нису чак ни особе него 
дијелови тијела. И док њихове патње описује са саосјећањем, ни у 
једном тренутку не предлаже једнакост, већ само износи идеју да је 
погрешна политика због које колонијални поданици пате на такав 
начин.
 Африканци код Марлоа чак немају ни способност говора, 
међусобно комуницирају „кратким реченицама, сличним гроктању” 
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(Conrad 1902: 43), осим када се самопроглашавају људождерима 
или објављују смрт господина Курта кога је Африка изопачила. 
Марло Африканце види у позитивном свјетлу само када остају на 
свом мјесту, као, на примјер, робови веслачи на почетку романа 
или у случају Куртове пријатељице која остаје када он одлази. На 
исти начин, он упозорава Европљане да им је боље да се задрже 
тамо гдје припадају осим ако не желе да их исквари и уништи 
звјерство Африке.
 Међутим, поједини критичари су стали у Конрадову одбрану 
тврдећи да је он само човјек који је припадао том времену и који 
је упао у проблем када је покушао да осуди колонијализам. Тако 
Франсис Синг тврди да је јунак Марло у Срцу таме на историјском 
нивоу приказао све ужасе колонијализма, али је на психолошком 
нивоу те исте ужасе повезао са и приписао Африканцима. У ствари, 
подлегао је идеологији тог времена по којој су народи Африке зли 
и грешни и због тога морају бити покорени и стављени под власт 
бијелог човјека за њихово сопствено добро ( Singh in Farn 2005: 
24).
 Оно што посебно збуњује у Срцу таме је Марлова протејска 
способност да прелази са позитивних на негативне стереотипе 
или, нешто рјеђе, да комбинује стереотипске и личне погледе 
на Африканце. На примјер, Марло осјећа да путник из Европе 
„мора бити бар исто толико човек колико и они на обали” (Con-
rad 1902: 38) да би научио да цијени заједничку људскост црних 
и бијелих, а само неколико реченица прије изјавио је да домороци 
припадају „ноћи првих векова” (Conrad 1902: 38). Смрт кормилара 
Марло веома осјећајно доживљава, али истовремено побија ту 
осјећајност у тренутку када човјека упореди са алатком: Много ми 
је недостајао мој покојни крманош (...) зар не видите, он је нешто 
радио, он је кормиларио (...) – он ми је био помоћ – инструмент. То 
је била нека врста ортаклука (Conrad 1902: 51).
 Када описује Африканку контрадикторни стеротипи се 
смјењују скоро у истој реченици: једна дивљачка и величанствена 
женска прилика (...) поносито је корачала по земљи, а сваки њен 
покрет пратило је звецкање и блесак варварских украса (...) Била 
је дивља и дивна, величанствена упркос дивљачком погледу (Conrad 
1902: 60).
 Слике дивљаштва и варваризма стоје раме уз раме са 
сликама природног, аутентичног и искреног живота, мушке 
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снаге неупрљане цивилизованом млитавошћу, женског поноса 
неослабљеног викторијанским бледилом вјеренице. Чини се да 
Конрад истражује одговор читалаца на расистичке фантазије – док 
већина њих тога и није свјесна. Он одржава несвјесну потребу 
читалаца за неким редом или принципом, тако што је не задовољава 
него се све вријеме вјешто пребацује између контрадикторних 
стереотипа и фантазија. Ово мијешање утисака и пребацивање 
иде до збуњућих граница чиме се ствара напетост која дијелом 
објашњава величину и интензитет Срца таме – а дијелом потврђује 
зашто критичари имају толико проблема да растумаче Конрадову 
обраду питања расе.

Африка и Африканци као „друго”

 У романима које је објавио прије Срца таме Конрад већ 
износи став који ће посебно прожимати овај роман, а то је да 
ће бијели владар, чак и уколико има најбоље намјере, искусити 
сукоб културних интереса и да ће бити разапет између вјерности 
својој сопственој европској заједници и оданости заједници којом 
управља. Џон Меклур сматра да ће рјешење овог конфликта ићи 
на рачун колонизованих који ће на тај начин правдати отпор према 
даљој владавини. Меклур у наставку каже да је Конрад ову своју 
идеју изнио у Срцу таме на не баш прикладан начин. У овом дјелу, 
Конрад као европски романописац, заступа интересе сопствене 
заједнице и издаје своје колонијалне поданике - Африканце које 
„представља”. Говорећи кроз Марлоа, Конрад, не баш доследно 
али недвосмислено, поистовјећује Африканце са демонима и 
ђаволима и чврсто настоји да прикаже колико је слика живота у 
шумама Конга драматично другачија од слике живота у Европи 
(McClure in Dabydeen 1985: 159).
 На самом почетку Марлове приче, позиви да се саосјећа 
са колонизованим још увијек су присутни. Народ Конга је описан 
као жртва посебно бруталног империјализма, представљени су у 
позитивнијем свјетлу у поређењу са својим европским господарима, 
а наглашене су и сличности са другим народима. Имајући у виду да 
су села уз пут до централне станице напуштена Марло примјећује: 
Оно, кад би гомила тајанствених црнаца наоружана разним 
страшним оружјем одједном почела да крстари по друму између 
Дила и Грејвзенда, хватајући и лево и десно сељаке да уместо 
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њих носе тежак терет, држим да би све фарме и кућице и у том 
крају убрзо опустеле. Он, такође, претпоставља да би подрхтавање 
афричких добоша, звук чудан, привлачан, узбудљив и помаман, 
могао за Африканце имати значење толико дубоко као што га 
има звоњење звона у каквој хришћанској земљи. За Меклура је ово 
поистовјећивање са осветом (McClure in Dabydeen 1985: 160).
 Међутим, како Марлова приповијест одмиче, док се 
присјећа путовања низ ријеку до Курта и станице у унутрашњости, 
ова саосјећајна поређења престају, а нагласак се изразито и 
недвосмислено ставља на дивљачку „другост” народа Конга. Њихов 
говор сада звучи као „демонска бука”, а они више нису престављени 
као појединци, него као ковитлац црних удова, мноштво црних руку 
које ударају једна о другу, ноге које трупкају, заталасана тела, 
очи које се преврћу. А на саму помисао о сличности и сродности 
са њима у смислу људскости, Конрад ужаснут каже: Не, они нису 
били нељудски. Хм, знате, то је било најгоре – та сумња да они нису 
нељудски.
 Последњи прикази овог афричког народа у роману су 
најочигледније другачији, непријатељски и упечатљиви: „иза мене 
су се виделе ватре међу дрвећем, а из шуме допирало мрмљање 
многих гласова”, „једна црна прилика”, „чаробњак, врач”, „имала 
је рогове на глави – мислим да су то били рогови антилопе.”
Ова визија у форми ноћне море са рогатим силуетама и 
изједначавањем становника Конга са тамом која све осваја прогања 
Марлоа и дуго након повратка у Европу, а чини се да је намјера 
писца да се ове слике дубоко урежу и у свијест читалаца.
 Критичари данас приписују разлику између представљања 
колонизованих народа у Конрадовим другим романима и Срцу таме 
различитим друштвеним и биографским факторима. Несумњиво је 
да је корито ријеке Конго, вијековима пустошено и експлоатисано, 
дјеловало језиво Конраду и осталим Европљанима који нису имали 
прилике да се на свом путу упознају и зближе са домороцима. 
Конрад је у више наврата наглашаваао да за вријеме свог боравка 
није стекао јасну слику о Африканцима, односно слику која би му 
омогућила да о њима суди као и о другим смртницима. 
 Са једне стране, Конрад је одрастао током репресивног 
колонијалног режима и видио је да су јад и несреће Африке 
великим дијелом проузроковане европском експлоатацијом, па 
је Срце таме и произашло из свог тог разочарења и гнушања. 
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Са друге стране, са дуже историјске дистанце могуће је уочити 
озбиљан, скоро стоички, концепт „старатељства” и „терета бијелог 
човјека” који је постојао у последњим годинама 19. вијека, а на 
који ни Конрад није био имун. Кроз свог јунака Марлоа, показао је 
приврженост империјалистичким ставовима своје нове домовине. 
Критичари сматрају да је у причи отишао чак и корак даље, не само 
да објасни, него и да пронађе оправдање зашто тај „терет бијелог 
човјека” понекад постаје неподношљив. Он тако Курта представља 
као жртву, не само усамљености, него и дивљаштва (Mahood 1977: 
24).
 Из наведених примјера очито је да је писац учествовао 
у грађењу, за то вријеме, већ уобичајене погрешне представе о 
Африканцима ка демонским „другим”. Један од разлога за то 
је што његова посвећеност истинитом представљању долази у 
сукоб са другим приврженостима. Тако на самом почетку романа, 
присјећајући се своје дjечије страсти према географским картама, 
Марло каже да је „у то време на земљи било много неиспитаних 
области.” Африка је била једна од њих, „неиспитана област пуна 
чаробне тајанствености, бела мрља на мапи над којом би се дечак 
заносио дивним сновима.” Док је одрастао већина тих празних 
простора на мапи је испуњена, али је дух непознатог још увијек 
лебдио изнад горњег тока Конга, још увијек неистражен, остао је 
мјесто које опчињава. Тако Марло плови ријеком дијелом и због 
своје посвећености мистерији и чаролији, привучен свијетом који 
је потпуно другачији од предвидљиве и познате свакодневнице. 
Управо ће ова драж мистерије нагнати Конрада и његовог 
јунака Марлоа да прикаже Африканце на тај начин, односно 
да им додијели већ познату улогу демонског „другог”. Чувајући 
мистичност и чаролију за себе и своје европске читаоце, Конрад 
подстиче Марлоа да у празнине на мапи Африке упише „демонске 
зоне”. Изгледа да је Конрад одабрао да жртвује своју потребу за 
одговарајућим представљањем зарад своје наклоности мистерији. 
Неспорно је да је Марло уписао и „људска зона” преко Африке, али 
је то радио далеко слабијим рукописом који је до краја Срца таме 
постао готово потпуно нечитак.
 Може се рећи да Срце таме окрутно поткрепљује Конрадово 
упозорење да се ниједном Европљанину не може вјеровати када 
говори у име колонизованих. У прегледу The Black Presence in En-
glish Literature закључује се да је и сам Конрад био растрзан између 
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посвећености тачном и саосјећајном приказивању и потребе да 
потврди постојање радикалног морала и епистемолошке таме. 
Захваљујући његовој слици у којој афрички ликови носе терет те 
таме одржава се идеја неопходности европског презира и владавине 
(Dabudeen, 1985).
 Махуд је, такође, несумњиво у праву када у Колонијалном 
сусрету каже да је мјешавина интелектуалних ставова изродила 
причу изузетне дубине. Превирање осјећања чини је снажном, 
живописном и напетом, и тако преноси узбуђење на све касније 
романописце који се баве колонијалним искуствима (Mahood 1977: 
36).
 Неопростиво је што се у једном од Конрадових 
најпознатијих и најчитанијих романа налази толико погрдан приказ 
колонизованог народа. Ипак, утјеха је у томе што Срце таме нуди 
вјероватно најупечатљивију осуду империјалне експлоатације на 
енглеском језику.

 ЛИТЕРАТУРА:

 1. Bhabha, Homi K.: The Location of Culture, Routledge, Ox-
ford, 1994.
 2. Conrad, Joseph: Heart of Darkness, Penguin Group, Lon-
don, 1994. (First published 1902)
 3. Cooper, Frederick, Laura Chrisman, Ania Loomba, and Jed 
Esty: Postcolonial Studies and Beyond, Duke University Press Books, 
Durham, 2005.
 4. Desai, Gaurav Gajanan and Supriya Nair: Postcolonialisms: 
An Anthology of Cultural Theory and Criticism, Rutgers University 
Press, New Bunswick, 2005.
 5. Farn, Regelind: Colonial and Postcolonial Rewritings of 
Heart of Darkness: A Century of Dialogue with Joseph Conrad, Boca 
Raton, London, 2005.
 6. Gunn, Giles B.: The Interpretation of Otherness: Literature, 
Religion, and the American Imagination, Oxford University Press, 
USA, 1979.
 7. Конрад, Џозеф: Срце таме, превела Нада Ћурчија – 
Продановић, Народна књига, Београд, 2004.Dabydeen, David (edi-
tor): The Black Presence in English Literature, Manchester University 
Press, Manchester, 1985.



112

 8. Mahood, M. M.: The Colonial Encounter, Rex Collings, 
London, 1997.

GLORIFICATION OF THE ENGLISH HISTORY OR THE 
MOST STRIKING CONDEMNATION OF THE IMPERI-
AL EXPLOITATION IN ENGLISH?: HEART OF DARK-

NESS (1902) BY JOSEPH CONRAD

 Abstract: Heart of Darkness represents a mixture of im-
pressions, cultural allusions and very personal emotions of one man, 
shaped by his personal aesthetic goals, which had, and still has, an 
immeasurable infl uence on the image of Central Africa in the Western 
world and on the (post)colonial generation in general. It is clear that 
Conrad's picture of Africa is not positive. Although the narrative fi eryly 
condemns the way colonisers use, harm and do an injustice to Africans 
and Africa, it also presents natives as prehistoric savages and semi-de-
veloped human beings, and Africa as a dangerous and mysterious place 
that simultaneously attracts and destroys white travelers. Conrad never 
became the anti-imperialist writer that some thought he was. Heart of 
Darkness possesses clear motifs of adventure and imperialist themes. 
It is also necessary to emphasise that Conrad was far from attacking 
English imperialism in this novel. Nevertheless, Conrad grew up during 
the repressive colonial regime and saw that africa's misery and misery 
were largely caused by European exploitation, so Heart of Darkness 
stemmed from all that disappointment and loathing. The novel remains 
on the air all these years because it gives readers a double perspective: 
The writer gives us an extremely derogatory picture of a colonised peo-
ple and at the same time very strikingly condemns imperialist exploita-
tion. Conrad skillfully switches between contradictory stereotypes and 
fantasies. This mixing of impressions and switching goes to confusing 
limits, creating tension that partly explains the size and intensity of the 
novel Heart of Darkness.
 Key Words: Heart of Darkness, colonizer and colonized, En-
glish imperialism, exploitation, Africa as demonic "other". 
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KWI@EVNA KRITIKA

ЦЈЕЛОВИТИ СПОМЕНАР НЕДОРЕЧЕНОСТИ ИЛИ 
ТРАКТАТИ О КВАЛИТЕТУ ЖИВОТА

(Берисилав Благојевић, Монумент, „Имприматур”, Бања Лука 
2020)

 Kратка прича се у нашој савремености искристалисала 
као жанр који је најпиткији савременом читаоцу. Разлоге не треба 
посебно објашњавати, кратка форма која не одузма много времена, 
јер вријеме више него икада отиче у бесцијење свјетлећих реклама 
које умарају пажњу од покушаја да се фокус задржи на тексту. 
Међутим, као и све кратке форме она тражи да се буде немјерљиво 
виспрен, брижљив, али и тактичан у тексту – да би могла да има 
квалитет, састојак који савремености све више, ако не и највише 
недостаје. С тим у вези права разликовност збирке Берислава 
Благојевића Монумент, која броји око двадесетак оваквих прозних 
бравура, истаћи ће се двјема посебностима.  
 Прва је готово школска дужина кратке приче уз све 
потребне елементе: заплета, једноставности израза, зачудности, 
у много наврата и онај бокачовски соколски окрет, зреле ироније 
којој остави ехо да одзвони довољно да не буде пуко стилско 
средство, као и њежни хумор над малим човјеком свјесним своје 
малености, беспомоћности, али ништа мање свјесног и бесмисла 
величине остатка универзума, па утакмица заврши неријешено. 
 Друга посебност је мали поетички парадокс: ни краћих 
прича – ни дужих реченица! Ово је можда најзанимљивија одлика 
збирке Монумент: Берислав Благојевић у почесто исповједним 
позицијама Ја-наратора слиједи ток мисли који умногоме 
сјећа на унутрашњи монолог, инициран нечим из спољашњег 
свијета. Била то болест (Паратетис у ноздрвама, Да вјерујемо), 
неимаштина (Ергастулум, У опромајеној соби, Дистрибуција), 
или неки недоречени историјски податак (Викенд са грофом 
Марсиљијем, Монумент). Сва ћутња уста која се преточе у бујицу 
мисли, приповједне јунаке растачу борбама свијести, савјести, 
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информације, спознаје у дугим реченицама након које и сам 
читалац постаје жељан да удахне. 
 Иако су настајале у различитим временским периодима, 
објављиване самостално у периодици, овдје, сабране на једном 
мјесту, могле би се чак и циклизирати у неколико тематских оквира. 
Једна од изразитијих тема јесте свакако стари човјек у новом 
свијету. Иако се рапидно свијет промијенио, па тако пише у причи 
Поглед: Нисмо очекивали да ће престати да се мијења, али нисмо 
очекивали ни да ће се претворити у кутију испуњену испразношћу, 
пластиком, стероидима и блазираним медиокритетима, 
исфорсираном похотом, страхом од старости, страхом од 
сунца, страхом од ваздуха, страхом од различитости и другости, 
бизарним фетишима и још бизарнијим новим дрогама, паранојом 
и надзорним камерама, хулиганима на стадионима, хулиганима 
у полицији, хулиганима на улицама, безграничним лицемјерјем 
свих, од усиљено насмијешених климоглавих државника до армије 
обичних беспосличара који дању лајкују у виртуелној, а ноћу мрзе 
све у оној другој стварности. На овом трагу су и све приче које 
имају тог алијенираног човјека навиклог на нека посве друга 
мјерила живота, те се његова отуђеност не може мјерити аршинима 
отуђености која се систематски створила новим, а опет не и као 
немогућност да се прилагоди, већ као немогућност да у ономе 
што долази спозна било какву вриједност. Као одличан примјер 
овог малигнитета је вожња лифтом, мучна и бескрајна којом се 
са високом иронијом до тачке језовитог смијеха бави у причи На 
путу према доље, гдје се децидно каже: ...данас је странац и особа 
у стану удаљеном пар корака од твојих улазних врата. А камоли 
самом себи човјек. 
 Мотив породице која је настала из једног спонтаног 
погледа као носиоца старог свијета који више не постоји, и који 
нестаје у хипермодерном, остаје тињава нада да можда још увијек 
негдје има преосталих примјерака старе врсте усамљене, дакако. 
Ова тема родитеља који је немоћан у тренутку сепарације, раби 
се сјајно у причи У облацима, која технички комбинује типично 
постмодернистички, фусноте и цитате из уџбеника, уплиће и 
пишчеву примарну вокацију географа, што је често и у другим 
причама, да би у текстуалној замршености изњедрио мисао о томе 
како смо немоћни и мали пред временом ушушканим у ономе што 
нам прија, гдје смо сигурни. Супроћ овој идеји већ прича која ће 
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услиједити након Погледа  (и овакво послагивање у контрасту 
није ефемерно), јесте Овдје, далеко, а њен главни јунак је захвални 
мигрант бистрих очију, неизговорљивог имена и избрисаног 
сјећања. Иронично, донекле, али иако свјестан испраности, 
он такође јесте и свјестан самосталне одлуке у томе. Дакле, 
интенционирано алијениран из национа, личног идентитета, 
неофит који је успјешно прошао иницијацију у врли нови свијет. 
Некараткеристично за кратку причу, али свакако препознатљиво 
за Благојевића, јесу наслојавања више перспектива, више 
историјских сјећања, података, осјећаја личних или колективних 
које у тим дугим реченицама паралелно води. Симултанизам који 
је овдје високофункционалан јесте и високо умјетнички, јер број 
карактера се троши и кратка прича само што није завршена. Такав 
је случај са инпутима из савремености тамо негдје и аутпутима 
у прошлости као траговима сјећања у овој причи или у Погледу  
са паралелизмом компарације сигурног падања нехотице срушене 
чаше и првог сусрета са вољеном. Понеки траг су сјећања која 
чиле, на најгротескније начине, обилазак туђих гробова насумице 
да би се поразговарало са почившом мајком. Изговарам ријечи на 
језику који више не постоји, али који и даље памтим. На језику који 
користим овдје, далеко, за разговор с мртвима у сну или на гробљу. 
Свакако да би се отишло оволико далеко у овој дехуманизованој 
иницијацији треба прећи један ранији корак, као што је то у причи 
Парк мога брата, гдје ће јунак багером прекопати личну историју, 
лично дјетињство зарад подизања нове зграде, симболичко 
рушење малих оаза природе у градовима који бујају, са парадоксом 
да то чини управо онај чије је баш то парче слободе под краном, 
данашња дневница. 
 Ово нас наводи на два трага у читању, један је досљедно 
ауторов, који остаје Револуционар (2012), па макар и без фронталне 
борбе, као ресле старог свијета, а други је књижевноисторијски да 
се Благојевић може сврстати у онај круг аутора које Ала Татаренко 
ставља под пекићевску линију постмодернистичког критицизма. 
То се најбоље очитује у постављању аршина мегалополиса који 
су појели било какву идеју о полису, о грађанину, индивидуи 
претворивши је у безличну усамљену масу, као што и fast forward на 
касетофону пожваће траку. Лондон зато, као полип мегалополиса, 
у оном значењу како га је оформио и како га раби и Слободан 
Владушић, у причи Поглед не значи Енглезе, него пробране који 
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имају довољно новца за рај, али и да остану у њему. Географски 
фатум да ће идући ка југу упоредник пројурити између осталог 
и кроз неколицину још неких гладних земаља са егзотичним 
заставама да би се једнако тако неважно, али и коначно смрзнуо 
у леденој бјелини. Симптоматично за овакву визију свијета јесте и 
тај моменат безимене и гладне земље, још увијек имају националну 
заставу! 
 Иако ова проза често запиње свој ороз на неким 
историјским или географским истинитостима које су често на 
провјери интернета и аутентичних извора, постоје и оне које су 
слободне од таквог односа према мимези. Једна од брилијантнијих 
је о вицкастим посљедњим мислима дезертера чија ће сигурна 
смрт ипак бити непостојећа у главама извршилаца, те ће остати 
Преживјели. Или пак, сјајни Ходач по води који је као синопсис за 
читаоца добар подводач да ће се из њега развити богат роман. 
 Радничка класа која постаје робовски елемент у друштву 
које описује, почесто, јесте дио инвертума у којем су ти радници, 
виљушкари, багеристи, основном вокацијом интелектуалци. Они 
своје физичке неспремности за послове којима преживљавају на 
јефтиним саламама, догушавају читањем у својим квасним избама 
(Ергастулум). Монумент је збирка једног времена на прелазу, 
покушај да се забиљежи једно давно прошло вријеме, макар и 
окрњеним спомеником. Јер, увијек постоји неко ко ће се запитати 
над крхотинама књижевности.

Јелена КАЛАЈЏИЈА
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СУСРЕТ СА ПОЕЗИЈОМ  ГОЈКА  ЂОГА
(Дела Гојка Ђога, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно 

Сарајево 2006)

 Nовом таласу херцеговачких пјесника, који врхуне у 
савременој српској књижевности, придружили су се и, сада већ 
времешни, Гојко Ђого, Рајко Петров Ного и Ђорђо Сладоје. Случај 
је хтио  да су ова прва двојица помало дисидентни, јер су често били 
на ратној нози са новом власти и њеном политиком.  Придружила се 
ова тројка ранијим генерацијама и са њима заорала дубоку бразду 
у српској духовности. Историја књижевности и књижевна критика 
су се поштено одуживале овим посленицима и доносиле о њима 
судове, вредновала њихова дјела и смјештала их на заслужена 
мјеста на љествици наше духовности. Али, то се не би могло рећи 
када је у питању политика и друштвени третман неких стваралаца. 
Ту се, прије свега, мисли на Гојка Ђога, који је свој књижевни рад 
плаћао тамновањима, шиканирањима, спаљивањем књига. Мало 
је срећније судбине  био и Рајко Петров Ного, који је, ипак, некако 
успио да се склони из „тамног вилајета“.
 Повод за овај осврт  су „Дела Гојка Ђога“ у издању Завода 
за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево.
„Дела...“ су изашла у четири књиге. Ми ћемо се задржати само 
на првој књизи - „ПЕСМЕ“, без претензије да дамо цјеловит суд 
о овом пјеснику, јер би такав суд изискивао дубљу анализу ове и 
овакве поезије.
 Књига је, уз прикладнију подјелу на циклусе, састављена 
од пет збирки пјесама: Туга пингвина, Модрица, Кукута, Вунена 
времена  и  Црно руно.
 Видљиво је на први поглед да су наслови књига прилично 
провокативни, па не чуди што су се нашли на удару политике, јер  
је већ  у првим пјесмама „Туге пингвина“ пјесник доста ироничан 
и сатиричан. Тако већ у уводној пјесми „Обелиск“ указује  на  
пролазну судбину славе. Или на нашу заборавност. Јер споменик 
је већ запуштен, заборављен, сада бди или вапи као обична стијена 
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„на пустом брегу  / у равнодушном свету“. Дјелује као „олупина 
пуна убоја и развејаних снова“. Зато и препорука, једино рјешење 
овако тужне судбине - „Боље легни на земаљани кревет / и дремај / 
док те не успава мрак“. 
 А дријемање и ћутање у оваквој маглуштини  је, на 
несрећу, реалост. Зато су нужна „искакања“ из таквог стања, из те 
прозаичности, јер „оно што жреци окивају златом / и завештавају 
памтивеку  / у бајкама је опевано“. Небулозно би било очекивати 
неке промјене набоље, „ова стаза је добро утабана“. Зато се Ђого 
не мири са судбином да живи као „имела“. Ваљда мора неко 
и да искочи из ове жабокречине, да буде свитац. А ту часну и 
незахвалну улогу он преузима на се. Нажалост, он је „одавно (сам) 
хитнуо смотуљак наде“ и дошао до спознаје да је то донкихотовска 
борба с вјетрењачама. Као да се морамо помирити (а не смијемо!) 
са оним што нас задеси, тачније - што нам живот подмеће. Не 
смијемо  прихватити омчу, јер, „ту омча и отров нису надлежни“. 
Излаз је у „преображењу“, у нади да ће доћи дани цвјетања. Битно 
је бити свој, постојан, макар и у тврдоглавости која понекад води 
у непознато. Очито, овом бунтовнику не приличи монашка риза, 
поготову у овом лудом времену када,  метафорски речено, „лептири 
металних крила / шестаре изнад бездана“. Радије ће прихватити 
животну логику просјака и сиромаха, који живе дан за дан, него 
великана чије свјеже ране „хлади сунце“.
 Суочени смо  са празнинама које у нама одлијежу (као код 
Попе), са сазнањем да смо путници у странствовању који не виде 
циљ, јер „нема сидришта ни пристанка“ (пј. „Једрење у магли“), 
али и ријешеношћу да се не смијемо предати безнађу; морамо бар 
у сновима зидати „куле у облацима“.
 Пред човјеком су бројна искушења са којима се мора 
суочити.  Мора прихватити сизифовски посао, (јер „морали смо / 
од подножја до врха и натраг“) свјестан да је јачи од стијене која се 
мрви. Да ли се те потешкоће повлаче пред нашом ријешености да 
истрајемо! Можда. Видљиво је то и из пјесме „Хумнина“ из књиге  
„МОДРИЦА“ која вјерно описује тврд и посан живот житеља овог 
краја, људи који у свему оскудијевају  сем у немању и сиромаштву, 
али и у чврстом ставу да се одупру ударима живота. Понос овим 
људима не дозвољава понижења: „Никад се нико од нас молио 
није никаквој сили / сем свевишњем и његовој жари“. С њима се 
ваља људски понашати, јер  „Данас каменом на камену нокте тући 
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/ Он не хаје / Сутра можеш птичије млеко лити у карлице / Али се 
не приближуј његовој руци“. И као што стоички подносе невоље, 
које су њихови стални сапутници, тако се ови горштаци не знају 
ни радовати, „јер ништа не може да испуни / празнину  између 
крила у замаху“. Данас је као јуче, сјутра ће бити као данас. На 
леђима бреме лучи, мијех уља, врећа соли из Дубровника. И жута 
гошћа коју понекад зацјељују листови дувана.  Остају ожиљци у 
животима тих људи, суровост природе их обиљежава: „Ја нисам 
први необележен створ / али сам први заволео белег свој / и када 
би бити могло / ја га се не бих ослободио“. Научени су ти људи да 
с поносом и гордошћу носе свој крст. С поносом се бране, колико 
могу, и од сиромаштва, и од болести, а, посебно, од срамоте. То им 
налажу патријархални закони којих се ови људи строго држе. Ту 
је  „законита“ и љубав  између људи и природе. Истина, осјетиће 
се понекад и замор, засићеност животом, одсуство потребе чак и 
за љубављу, јер „Нећеш пробудити фосфор у трулом пању (...) Не 
могу светлост да примим / Она је гора од сваког мрака“. Отуда 
и препорука вољеној да не рађа, јер може се родити син, а њега 
чекају патње („Војничко писмо малој Бруни“).
 Пажње вриједне су препоруке иновјерницима за међусобан 
миран суживот. То утолико прије што су нам села и улице опустјели.
 Циклус „Нагорчко гробље“, који обједуњује четири пјесме 
(Јутро, Подне, Вече и Поноћ) симболички прати човјеков ход 
кроз живот.  Гробна тишина измирује све наше животне кошмаре.  
Ову збирку пјесама аутор завршава прекрасном пјесмом „Коњски 
гроб“. Пјесма је пуна емотивности, жала и везаности за коња, 
тог највећег човјековог пријатеља, често и хранитеља. Отуда и 
пишчева потреба да га смјести у висине, у облаке. Стих и стил 
у овим Ђоговим пјесмама су разноврсни, поетични, распјевани, 
чешће контемплативни, са смјеном епског осмерца и слободног 
стиха (пј. „Ћутећи у висини“). 
 Збирка пјесама „КУКУТА“ је теметски доста хетерогена, 
али метафорична и изузетно богата „слободнијом“ језичком 
интерпретацијом. Пјесме нуде мноштво могућности за поруку. 
Синтагматски спојеви појединих појмова, не увијек значински 
повезаних, одају и стилски и тематски слободоумнијег пјесника 
(„Запаљено водено око (...) с породичним иконама разговара“; 
„Провири миш испод трупине облака“...).  У неким   пјесмама Ђого 
је домановићевски сатиричан и пародичан, упозорава „слепчовође“ 
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да своје жртве не заводе у недођије. „Да ти ни приседне брашеница“.
 У циклусу „Кукутин врт“  Ђого је више користио 
„пјесничу слободу“ и често се у својим пјесмама приближавао 
натурализму, а понегдје има доста и еротског набоја. Разумљиво, и 
овдје  су метафоричност и поетичност, као њени вјерни пратиоци, 
надређени  натуралним и еротским исказима („Облачићи у строју / 
машу рукама / кљуцају гњило сунце / котрљају га пред собом“).
 Пјесмама „Ономо он“ и „У његовој руци“ Ђого се 
тематски, али више сатиричним  приступом, озбиљно приближава 
свом крунском дјелу „Вуненим временима“. Као да је њихов јунак 
прошетао кроз ова времена. Надмоћан је он, ведри и облачи, ником 
не подноси рачуне. Он је онај испружени “претећи кажипрст“,  чија 
је једина брига да пази шта раде остали (прстићи). Није ли вријеме 
да неки од осталих („прстију“) покаже зубе и да се великом „прсту“ 
помокри за врат, „да и он једном осети / каква је мала нужда“.
 Ђого узима мотиве из свакидашњице. Ту око њега су и 
стожер, и гуслар, и близанци, и ножић... И казалац - спаситељ 
сиротиње у ратним годинама.
 Чудне су и несвакидашње метафоре  Ђогове. Његова су 
слова - „модро мастило, испљувци / нечитка зрнца помрачине“; 
код њега „мајстор мрак / глође чекић и наковањ / мајсторица у 
црном котлу / кали ков омекшани“. Бројне се асоцијације јављају 
при тумачењу оваквих стихова: од сиромашне циганске вечере, 
до... Ту загонетну вишезначност имамо у маси Ђогових пјесама: 
Црна овца, Ексик, Брката дадиља, Гуја из њедара... Та трорачваста 
могућност објашњавања његових метафора је управо његово 
језичко богатство. Поједине пјесме засићене су и препознатљивим 
фолклорним еросом. Зар  се стихови  у пјесми „Гуја из њедара“- 
„Свуци кошуљу да видиш како маглић умаче главу у руњаву маглу“ 
не приближавају ласцивној херцеговачкој ганги? О „Дреновом 
дршку“ да и не говоримо. Наравно, никад не смијемо  губити из 
вида њихову архетипску матрицу.
 „ВУНЕНА ВРЕМЕНА“ су крунско Ђогово дјело, дјело 
поетског успона овога писца на љествици наше духовности, али 
и дјело које га је  у једном сулудом времену, у  „вуненом времену“ 
коштало слободе. Је ли то пјесник у једном тренутку заборавио да 
„рачвасти језик“ опасно палаца, да плазне понекад и недодирљиве 
који су били „tabu tema“. Али, зар нико не смије у тај забран, као 
да се пита Ђого, и одговара: па добро, кад је тако, да ја покушам. 
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Научио се пјесник у својим херцеговачким кршима носити и са 
поскоцима, и са црним удовицама; ваљда је стекао имунитет против 
сподоба које гамижу по земљи или се крију у мраку испод камења. 
Нажалост, или на срећу, прерачунао се у процјени. Нажалост, јер 
га је тај излет коштао робовања, али и на срећу, јер су стихови, 
које је тада изњедрио, мада су привремено спаљени, обогатили 
антологије српске поезије. Дрзнуо се пјесник (каква дрскост!) да 
дотакне у својој поезији и “старог штакора са Дедиња“, деценијску 
„tabu temu“ у бившој Југи.
 Је ли то дошло неко наопако вријеме у коме се  кожа 
„часком може пресвући / или с табана преместити на лице / а 
с лица на седало“, и када очевима, који се не мире с тим, треба 
ставити омчу? „Метни у џеп мало опуте / да оцу завежеш омчу“ (пј. 
„Трговање кожом“). Све се то дешава у згрчкој години Црнбога која 
је трајала 40 година. Ђогова алузија је исувише прозирна тако да 
Црнбоговим послушницима, ма колико били далеко од умјетничког 
доживљавања поезије, није било тешко упријети прстом у творца 
ове „богохулне књиге“. Многи је нијесу ни прочитали, али су могли 
пресудити као онај Вуков „критичар“- „Нијесам је читао, али знам 
да не ваља“.
 Од неколико циклуса, од којих су „Вунена времена“ саткана, 
посебно мјесто заузима „Кућа оца Црнбога“, по метафоричности, 
по алузијама, по оправданој оштрини указивања на девијантности 
друштва у једном погрбљеном и климавом времену бескичмењаштва  
и сервилности. Ђогов бич удара немилице по рашчовјечености 
у том тужном времену. По времену у коме је „озго чизма оздо 
шизма“, и гдје се морају жигосати „невјерне Томе“ које штрче и 
покушавају да се издигну из те животне баруштине.
 Ваља овдје посебно издвојити циклус „Тролист“, са 
„Јунаком наших дана“, „Баладом о ћесаревој глави“ и „Овидијем у 
Томама“. 
 „Вунена времена“ затвара „Црнокруг на Тргу Републике“, 
својеврсно вашариште, које и приличи „звери над зверовима“, који 
„...сад мртав лежи / и шапе му лижу безумне животиње / њушци 
својој стока не верује / није умро већ се ућутао“.
 Збирком пјесама „ЦРНО РУНО“ као да се Ђого за 
тренутак одваја од догађаја и људи из „Вунених времена“, као да 
се за тренутак окреће природи, тачније – животињама, вјерујући 
да у њима има више људског него у људима. Такве су му пјесме 
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о јеленку, јежу, псима... Међутим, већ у циклусима „Епистоле“, 
„Писма из азила“, “Ћоро“ ... приближава се „Вуненим временима“. 
Опет су предмет његовог интересовања људи и пошасти које им 
се дешавају. Обавјештава Стефана Дечанског о дешавањима на 
Косову, о судбини његових черноризаца и њиховим новим сеобама 
на Сјевер. У другој пјесми пјесник призива Хераклита да опомене 
Србе  на смјену генерација, јер „Срби би најбоље учинили“ кад 
би се „сви (се) редом повешали“, а власт препустили голобрадим 
дјечацима.
 Симпатична је Ђогова пјесма „Пакао и пенкало“ гдје 
оптужује непослушно перо. Као да је писац своју слободоумност и 
конфликтност желио да пребаци на перо. Но, оно се, ипак, једног 
дана отело и полетјело у небеса. Симболика о узлету у астарлне 
висине пјесама, које је то његово перо написало, је јасна. А да је 
писац непоправљиво „тврдоглав“ показује и својом „Епистолом 
Вуку Караџићу“. Не прихвата његово начело „Пиши као што 
говориш, а читај како је написано“, јер он би да пише како мисли. 
Зато ће својим унуцима предложити друго правило: „Ја сам писао 
као што сам мислио /  а ви немојте читати као што је написано“.
 Потресна су његова писма из тамнице која свједоче о 
патњама у тим казаматима. Ту се истиче „Балада о папагају који 
лаје као пас“, гдје алудира на садистичко иживљавање стражара 
над „птицом у кавезу“ која не пјева. Видљиво је ко је та птица. 
Пјесник мора, и поред сазнања да ће га то ударити по глави, да 
пјева, јер „Судбина певача гони да изговори / оно што мудри 
извори прећуткују“. Зна он да су „речи гује присојкиње / и опасна 
је њихова игра“. Све зна, али зна и да живи у једном проклетом 
времену. „Ако ишта прослави овај век, прославиће га логори и 
тамнице“. А  кад је већ боравио у њима, морао је њима и писати. 
И остављати потомцима свједочанство о временима за која би се 
могла рећи - Не поновила се!

Момчило ГОЛИЈАНИН
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СЈЕЋАЊЕ НА ЈУНАЧКЕ БОЈЕВЕ И ЈУНАКЕ

(Стево Ћосовић, ЈУНАЦИ из устаничке епопеје Филипа 
Вишњића, „Свет књиге”, Београд 2020)

 Sваки народ треба да држи до своје прошлости, до својих 
јуначких бојева, до личности из своје историје који пружају обиље 
надахнућа и подстичу и садашње генерације да  воле своју земљу, 
свој завичај и своје претке. Огромним, највећим делом наша 
народна епика у ствари је један бескрајни револуционарни поклич 
за борбу против насиља, против ропства, против нечовештва1, 
записао је још поодавно велики  познавалац   народне  поезије  
Војислав  Ђурић. Схватајући значај епске народне поезије и 
пјесама као одраз историјских догађаја, који живе у колективној 
свијести генерација наших људи, Стево Ћосовић је објавио књигу 
ЈУНАЦИ из устаничке епопеје Филипа Вишњића.
 Филип Вишњић, кога је велики Гете назвао Хомером наше 
поезије, а о коме је Андрић писао да је створио стихове којих се ни 
Шекспир не би постидио, испјевао је дванаест пјесама о људима 
и догађајима из Првог српског устанка 1804-1813. То су пјесме: 
Почетак буне против дахија, Бој на Чокешини, Бој на Салашу, 
Бој на Мишару, Бој на Лозници, Кнез Иван Кнежевић, Милош 
Стојићевић и Мехо Оругџић, Лука Лазаревић и Пејзо, Хвала 
Чупићева, Бјелић Игњатије, Станић Станојло и Лазар Мутап и 
Арапин.
 У сфери непрекидних притисака и истицања потребе да 
српски национ „уђе у Европу“, није на одмет подсјетити (се) да 
су наше народне пјесме као и богомдани пјевач и пјесник Филип 
Вишњић ушли у културну Европу као изразите вриједности. 
Одушевљавали су се њима и такви велики умови као Гете, Хердер, 

1Војислав Ђурић, Антологија народних јуначких песама, Београд, Српска 
књижевна задруга, 1954,



124

браћа Грим, Мериме и др. Преводећи на њемачки језик Вишњићеву 
пјесму Почетак буне против дахија, Копитар је 1818. године 
представља Европи, ширећи тако Вишњићеву славу, славу његове 
лирике, славу нашег народа.2

 Све ове   пјесме настале   су  у пет година Вишњићевог  
живота,   колико   је    трајао пјеснички живот Филипов. Пет 
година интензивног  живота,   гусларског   искуства и спознаје 
космичких (божанских) и људских веза.  У том стваралачком грчу 
низале су се  Вишњићеве пјесме велике љепоте, снаге  и мудрости. 
До тада анонимни пјевач аед, који је, уз гусле, казивао само већ 
познате пјесничке творевине, получио је, из дубине свога духовног 
бића, из свога мини-космоса, творевину магијске снаге, у којој се 
нашао архетипски образац стварности умногостручен савременим 
збивањима, који је, кроз унутрашњи вапај слијепца, исплутао на 
свјетлост дана.
 Тада је настала и  најбоља Вишњићева пјесма Почетак буне 
против дахија, ремек-дјело српске народне епике, наша Пјесма над 
пјесмама. Ту је из Вишњића избила сва еруптивна моћ спознаје 
космичких и личних друштвених превирања, изазваних друштвено-
политичким приликама, али и унутрашњим „недреманим оком“ 
визионара који је реалност претапао у фантазмагорије.
 Пјевачев бол због непребола, изазван посебно и 
његовим сљепилом, након прележаних богиња у осмој години, 
метаморфозирао је у сопствени поетски исказ, неслућене 
драматске снаге и поетске љепоте, изнад свих дотада утврђених и 
окамењених пјесничких норми.
 Искру на том фитиљу запалили су догађаји у Србији и 
њихов одраз у Босни: побуна против дахија и њихових зулума 
који су превазишли моћ вјековног тлачења голоруког народа. 
Народни устанак под Карађорђем, подигнут 1804. године, поред 
Србије, дјелимично се пренио и у Босну, изазивајући код српског 
становништва голему наду не само у ослобођење од турског јарма 
него и повезивање са својом браћом у Србији.
 Та нада киптала је и у слијепом Вишњићу, жељном освете 
за трагичну смрт, од стране Турака, чланова  његове породице, 
стричева и рођака, Вилића, које он као слијепац није могао да 

2Љиљана Лукић, Индивидуално искуство и традиција у Вишњићевој пјесми 
„Почетак буне против дахија“, „Српска вила“ XIV, април 2007, бр. 25, стр. 15
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3 Љиљана Лукић, Од непребола до наде – Пјесме Филипа Вишњића у: Зарад 
срца и зарад слободе – Пјесме Филипа Вишњића, Гимназија „Филип Вишњић“, 
Бијељина, 2004.
 Драган Богутовић, Стево Ћосовић о књизи ЈУНАЦИ из устаничке епопеје 
Филипа Вишњића (интервју), „Вечерње новости”, 29. децембар 2020, стр. 19.

освети мачем него само ријечима. И та Ријеч излила се из њега у 
свијетлећем луку дотакавши небеске висине наше поезије.
 Вишњић није био хроничар, љетописац, али његова пјесма 
је историјска читанка једног времена (није ли на основу ње писана 
историја?), читанка која  пјесничким језиком говори историјске 
чињенице.3 
 Стево Ћосовић је дуго времена прикупљао грађу за ову 
књигу којој је дао наслов ЈУНАЦИ из устаничке епопеје Филипа 
Вишњића. По Ћосовићевим ријечима, Вишњић је поменуо 88 
српских имена и 41 име из противничког – турског табора. Овај 
писац се подухватио истраживачког задатка да открије ко су те 
личности и да да основне податке о њима као и историјске чињенице 
у које су те личности биле укључене. Тако су се у овој књизи нашли 
познати и мање познати устаници, скрајнуте и заборављене 
личности, ратници, мегданџије, обични људи из народа.4 Ћосовић 
неке личности помиње само једанпут,  али угледни јунаци који су 
опјевани у више пјесама, представљени су цјеловитим пјесничким 
портретима. Најопјеванији су Стојан Чупић и Лука Лазаревић  у 
осам, односно у седам пјесама, Милош Поцерац у пет а Карађорђе 
и Зеко Буљубаша у четири пјесме. У цијелим пјесмама опјевани су: 
Милош Поцерац, Лука Лазаревић, Стојан Чупић, Игњатије Бјелић 
и Иво Кнежевић. Неколико највећих и најзначајнијих личности 
Српске Револуције Вишњић уводи у своје пјесме. То су: Ђорђе 
Карађорђе Петровић, Милош Поцерац, Лука Лазаревић, Илија 
Бирчанин, Лазар Мутап, Анто Богичевић,  Алекса Ненадовић, 
Јаков Ненадовић, Иван Кнежевић, Хајдук Вељко, Ђорђе Ћурчија, 
Јанко Цинцар, Станко Црнобарац, Зека Буљубаша,браћа Недић и 
други.
 Све су то личности које су браниле и Подриње и Мачву. 
Филип Вишњић је  могао лично да  их упозна јер је и сам, након 
напуштања села Међаша, гдје је живио, прешао у Србију  и 
учествовао у појединим  догађајима, као, на примјер, 1810. у 
Лозници, гдје је  турска војска држала град у опсади дванаест 
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дана. О неким личностима могао је чути у причању, а неке је и 
сам сусретао на путовањима. При писању овог дјела Ћосовићу су 
ослонци и оријентири  били поред Вука, Ранкеа, Проте Матеје и 
Симе Милутиновића Сарајлије, Вишњићевих савременика, српски 
историчари од ауторитета, врсни зналци народног песништва, 
историјске хронике, документа и казивања.
 Ћосовић је за сваку личност, која се спомиње у 
Вишњићевим пјесмама, наводио стихове, који се на ту личност 
односе, и давао податке о  физичком изгледу личности, о годинама  
рођења и смрти, о животном  путу итд. За неке личности постоје 
само незнатни подаци, док се о другим зна много више. Подаци су 
изложени азбучним редом идући од презимена.  
 За Карађорђа је записано да је врховни  вожд Првог српског 
устанка, горостасни јунак, велика историјска личност. Ћосовић 
описује његов животни пут од Вишевца код Раче Крагујевачке, 
његовог хајдуковања, бављења трговином, до његовог избора за 
вођу устанка у Орашцу, на Сретење 1804. године. Борба против 
четворице дахија након њиховог смакнућа претворила се у борбу 
против турске власти уопште. Највећа побједа српских устаника 
одиграла се на Мишару 1806. гдје је турска војска потучена до ногу 
а убрзо освојени Београд, Шабац и Ужице.Редају се српске побједе, 
али долази до тешког српског пораза код Чегра.Помоћ Србима 
стиже од Руса 1810. Турци 1813. покрећу офанзиву на Србију, 
а Карађорђе, тешко болестан, прелази у Земун, на аустријску 
територију. Турци  21. септембра 1813. покоравају цијелу Србију. 
Карађорђе 1814. прелази у Русију и повезује се са хетеристима, 
припадницима грчких револуционара, који су у њему видјели 
вођу будућег покрета за ослобођење свих хришћана од Турака.Уз 
њихову помоћ Карађорђе се  враћа у  Велику Плану, код свог кума, 
који га издаје Милошу и убија 25. јула 1817. у Радовањском лугу 
код Смедерева. Тако се трагично завршио живот једног од највећих 
српских бораца за слободу. 
 Портрети и осталих важних личности дати су увјерљиво, 
са доста података. Милош Поцерац – Милош Стојичевић био 
је, по Вуковим ријечима, јунак неисказани, који се угледао  на 
Милоша Обилића. Приликом боја код Лознице показао се као 
неуморан борац који је подизао морал код сабораца а након битке 
код Мишара, Карађорђе га је послао да с протом Смиљанићем гоне 
разбијену турску војску. При том је задобио велики ратни плијен 
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као и сабљу Кулин-капетана. У двобоју са Мехом Оругџићем убио 
је овог Турчина. 
 Илија Бирчанин, који буздован о ункашу носи, / А бркове 
под калпаком држи био је једна од првих жртава дахијске сјече 
кнезова. Ово је упечатљива личност и као да је саливен од вековног 
гнева и туге целог народа.  
 Бирчанин је посјечен кад и Алекса Ненадовић, најугледнији 
Србин свога времена из Бранковине. И један и други доведени су  
на превару и Алекса прије смрти поручује свом брату Јакову: Бог 
убио сваког ришћанина, који држи вјере у Турчину!, Ах, Јакове, мој 
рођени брате! / Ти не држи вјере у Турцима,/Ђе с удесиш, удри 
се с Турцима! Јакова Ненадовића  није сустигла турска сабља. У 
Мишарској бици погубио је дервенског капетана а 1809. постављен 
је за предсједника Правитељствујушћег совјета. 
 Војвода Анто Богичевић овјековјечио је своје име јуначком 
одбраном Лознице. 1810.године којом приликом је погинуо, а 
Турци ископају његово мртво тијело, одсијеку му главу и однесу 
у Лозницу.Потомак Анта Богичевића је српски краљ Милан 
Обреновић. 
 Зеко Буљубаша, (Јован Глигоријевић) хајдучки харамбаша, 
истакао се у бојевима на Дрини и у Мачви. Његови голи синови 
били су људи без куће и породице и борили су се за слободу свог 
народа. Зеко и његови голаћи су изгинули 1813. на Равњу, између 
Саве и Засавице, бранећи седамнаест дана улазак турске војске 
из Босне у Србију. Ћосовић пише: Јунаштво Зеке Буљубаше и 
његових голаћа на Засавици, по свему је равно јунаштву Леониде и 
његових Спартанаца на Термопилима 480. године прије Христа.
 Треба истаћи и Станка (Алексића), Црнобарца, хајдучког 
харамбашу, који иако одметник ван закона, храбро прискаче у 
помоћ устаницима.Јанко Веселиновић ће га описати у роману 
Хајдук Станко.
 Војвода Јанко Катић, једна је од најзначајнијих и 
најугледнијих личности у Првом српском устанку. Са Карађорђем 
и Васом Чарапићем био је у најужем кругу људи који су устанак 
покренули. За њега је речено да је десна рука Вождова и памет 
устаничка. Погинуо је непосредно пред битку на Мишару. 
Ђосовић истиче да су српски устаници поштовали Катића исто као 
што су Грци под Тројом уважавали Одисеја јер су и један и други 
предњачили јунаштвом и мудрошћу.      



128

 Посебно треба истаћи јунаке, браћу Недиће, (Димитрија и 
Глигорија) који су се упустили у неравноправну борбу с Турцима 
(триста Срба са седам хиљада) .Ти су јунаци, родом из Осечине, 
стекли непролазну славу својим јуначким подвигом у боју са 
Турцима код цркве у Чокешини, на Лазареву суботу 1804. Ево како 
их Вишњић описује: На њима је рухо једнолико: / Чиста свила до 
земље спушћена, / А кадифа у краћем скројена, / Све оружје у злато 
облито, / У рукама пушке једнолике, /Једног арча, од дванаест 
драма,/ На глави им капе кадифлије, /Златне ките бију по појасу. 
Овај Вишњићев спољашњи опис личности, допуниће се њиховим 
унутрашњим портретом који краси јунаштво и тежња да се одупре 
непријатељу и по цијену  живота.Кад их је напустио војвода Ћурчија 
са својим људима, након сукоба са командантом Јаковом, Недићи 
настављају да се боре са својом шачицом људи,одбијајући чак и 
Јаковљев савјет да се забарикадирају у црквеној порти јер њиховом 
угледу и ратничком моралу приличи да се боре на отвореном пољу. 
Кад је дошла помоћ Турцима, Недићи, иако рањени у ноге, пружају 
отпор. Пошто им је нестало  муниције, преостало им је да се туку  
празним пушкама а затим сваки Србин мори по Турчина. 
 Ћосовић пореди браћу Недиће са Ахилејом који је под 
Тројом изабрао смрт на бојном пољу како би стекао вјечну славу, 
али и са неким другим античким херојима. Да се не заборавља 
јуначки подвиг ове браће, доказ је и Споменик Браћи Недићима, 
подигнут у Осечини. 
 У овој књизи велики је број примјера јуначких подвига: 
тако се  Јанко Гагић предаје Турцима да спасе нејаког сина; Павлић 
из Мостара, дјечак тек стасао за оружје, убијa Турчина да би 
заштитио свог поочима Бакал Милосава; Дјечак Никола, синовац 
Станоја из Зеока, осветио је смрт и убицу смакао из Станојеве 
„шешане“. Збило се, тако, да је прва турска жртва у вријеме 
сјече кнезова пала од руке једног дјечака. Прекодринац Радивоје 
остаје упамћен као поуздан стријелац па је задужен да у боју први 
отвара  ватру. 
 Ћосовић пише: Пјесници воле добре стријелце. Хомер пјева 
о Пиндару, који се са својим Ликијцима из Троаде борио на страни 
Тројанаца... А Теукро, најбољи стријелац међу Грцима, са луком 
који му је подарио Аполон, устријелио је многе тројанске јунаке.
 Пурко, барјактар, пјешице носи велики војводски барјак 
Стојана Чупића. Он је добар и путовођа, иде пред војском и 
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сигурнијим путевима проводи је на бојиште. Пушибрк Остоја 
пробија се кроз турску војску да помогне Марку Штитарцу кога је 
пригнијечио убијени коњ, и при том убија десеторицу противника.
 Жртве окрутних Турака били су и свештеници: старац 
Исаија, игуман манастира Петковице, коме су бијеле савезали руке, 
тукли га перним буздованом и гонили  пјешке поред коња, одведен 
је преко Дрине, без изгледа да се икад жив врати. Погубили су му 
три ђака и отели манастирско благо.Филип, поп добрићки, као и 
добрићки кнез, набијени су на коље. 
 Прота Никола Смиљанић, родом  из Бадовинаца, на 
почетку Устанка окупио је чету поузданих Мачвана и с њима 
нападао турске одреде на путу ка Мачви. Причало се да су чете 
под његовом командом, од 1804. до 1813. побиле око пет до шест 
хиљада Турака. Посебно се истакао на Мишарској бици а у мају 
1807., са својим саборцима, продро је до Тузле. Овај јунак завршио 
је живот отрован од једног сународника.
 Прослављени српски војсковођа  био је и Лука Лазаревић. 
Иако  свештеник,  укључује се  у борбе од првог дана Устанка. Једно 
вријеме је и командант Шапца.Учествује у бици на Лозници као и 
раније на Мишару. Током битке дошло је до двобоја између Луке 
Лазаревића и Кулин капетана. Момак из Лукине пратње,Теодор 
Драгичевић, убија злогласног капетана.Иако је рањаван четрнаест 
пута, Лука је задржао племенитост и достојанство те се противио  
насиљу над турским становништвом ( спасио је дјецу шабачког 
дизадра).Умро је у Шапцу 1852. , по повратку  из Аустрије и Русије, 
гдје се склонио након слома Устанка 1813.
 Лазар Мутап, војвода Рудничке нахије, био је учесник 
свих великих устаничких бојева.Једном је замијенио  Вожда у 
двобоју јер је  био изврстан мегданџија. Увијек се држао витешке 
традиције. Кад га је Карађорђе  упитао  какав би желио дар, он 
је одговорио: Даћеш мени слободу јуначку, /Да ми нико судити не 
може / Осим Бога и тебе једнога. Био је познат и као изврстан 
коњаник. Његов коњ има сребрно седло и позлаћену узду. Рањен је 
у боју на Чачку (1815) усљед чега је и умро.
 Ђорђе Обрадовић, Ћурчија, најчувенији је устанички 
харамбаша у Подрињу, Поцерини и Јадру. Сматрао је да са мало 
војске не треба улазити у битку код Чокешине. Пошто је знао 
турски језик, провео је три дана и три ноћи као ухода међу турском 
војском, па чак и клањао у џамији да сазна податке о турској  снази 
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и бројности. Убијен је у јесен 1804. То је првс жртва унутрашње 
распре; јунак којему се земљаци његови чуде кад год га се спомену. 
А сукобио се с командантом Јаковом Ненадовићем  што није хтио да 
прихвати бој са знатно већим непријатељем.Ћосовић пореди овај 
сукоб са сукобом грчког јунака Ахилеја  и Агамемнона, врховног 
команданта грчке војске.   
 Знаменити јунак Првог српског устанка, Хајдук Вељко 
Петровић, оставио је блистав траг у српској историји и поезији. 
Вук је забиљежио да је по срцу и по тјелесном јунаштву био први 
не само у Србији, него се може слободно рећи и у цијелој Европи 
свога свуд ратног времена.
 Родом из тимочког округа, најприје је био хајдук а онда се 
прикључио устаницима. Прочувши се по херојству, одликован је 
1810. Руском колајном за храброст. Храбро је бранио Неготин од 
надмоћне турске силе. Пошто му је понестало муниције, све што 
је у Неготину било од олова и калаја – тањири,кашике, кандила, 
претопио је у топовску ђулад, па кад је и тога нестало топове 
је умјесто картеча пунио металним новцима,те се бранио од 
непријатеља. Приликом обиласка шанчева, препознао га је један 
турски тобџија и погодио га.
 Посебно треба истаћи Хаџи Ђеру и Хаџи Рувима, за 
које Вишњић пјева кроз уста злогласног дахије, који хоће да их 
погуби јер знаду злато растапати/ и са њиме ситне књиге писат.
Хаџи Ђера (Матић), родом из тамнавског краја, архимандрит 
манастира Мораваца,са Хаџи Рувимом писао је представке 
султану да се обустави дахијско насиље. Хаџи Ђера је био међу 
првим Србима које су Турци погубили. Исти је случај и са Хаџи 
Рувимом (Нешковићем), родом из ваљевског среза, архимандритом 
манастира Боговађе, близу Ваљева. Рувим је био  веома образован, 
знао је више језика и био најугледнија  духовна личност међу 
Србима. Ухваћен је у јануару 1804. кад је дошао у Београд. Умро 
је мученичком смрћу: Турци су му кидали тијело клијештима и 
тражили од њега да ода рад народних старјешина, што он није 
хтио. 
 Цинцар Јанко (Поповић) истакао се у бојевима на Мишару, 
Београду, Лозници, Делиграду. Карађорђе га је веома цијенио и 
1811. поставио за војводу пожаревачког. Љуба Кулин-капетана 
проклеће Јанка што је погубио младог Остроч-капетана, јединца 
у мајке. Након слома Устанка Јанко је, преко Аустрије, прешао 
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у Русију и у Бесарабији се сусретао са пјесником Александром 
Пушкином који је 1820. ту боравио као прогнаник. Цинцар се 
вратио у Србију и умро је 1833. године. 
 Вишњић је истакао и племенитост више личности а 
посебно се истиче Станојло Станић, хајдучки харамбаша и 
десна рука Зеке Буљубаше, коме су Турци убили брата Гојка и он 
спроводи крвну освету те убија двојицу Турака. Након тога пјева 
тужбалицу над убијеним братом  у којој савјетује својој мајци 
Стани да иде у Бијељину и састане се са Омеровом мајком једна 
другој  јаде изјадајте, /Како којој јесте без срдашца. Ћосовић 
пише: Саосећајући и са мајком убијеног, Станојло је сачувао душу 
и потврдио да је „и у хајдучији било свега човјечног“.
 Као круна човјечности истиче се пјесма Кнез Иво Кнежевић 
о истоименом јунаку, кнезу Иви од Семберије, који је један од 
најчовјекољубивих јунака у српској историји и поезији, оличење 
највиших моралних особина. Он је ушао у пјесму не као ратник 
са бојног поља, него као витез заносне човјечности, душеван и 
благородан човјек. Кад је Кулин капетан, заповједник босанске 
турске војске, 1806. прешао Дрину и упао у Јадар и Подриње, гдје 
је убијао и пљачкао, потјерао је из села Добрић, велико робље с 
много младих дјевојака и дјеце и дошавши у Семберију, у кнежину 
Иванову, хтио је да распрода то робље по Турском Царству, али 
Кнез Иво хоће да откупи свих триста троје  заробљених. Он 
преузима робље и позива старјешине околних села да дођу и откупе 
по некога. Тако је сакупио два товара блага а трећи позајмљује.  
При том он је приложио и све своје благо које је имао, молећи 
старјешине да ослободе робље након тога.
 Иако је Иво учинио такво дјело, Вишњић пјева: А то Иви 
нико не припозна /.../ Ивану ће Ристос Господ платит / Када Иван 
буде на истини. Родом из Попова код Бијељине, био је насљедни 
кнез у Семберији, али  кад се српска војска вратила у Србију, с њом 
одлази и Иван, те је након слома 1813. живио  у Срему доста убого 
(једно вријеме је члан шабачког окружног суда). Умро је у Шапцу 
1840. године. Ћосовић наводи ријечи њемачког слависте Герхарда 
Геземана: Ако су Карађорђе и његови следбеници, захваљујући 
Вишњићевој музи, постали хероји, Иван Кнежевић је захваљујући 
њему постао светац.
 Поред истакнутих личности на српској страни, Ћосовић 
даје Именик турских личности поменутих у Вишњићевој 
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устаничкој легенди. Споменућемо имена неких од њих: Аганлија, 
велики дахија, који је погубио Хаџи Рувима, убијен је 1804. на Ади 
Кале; Али-паша Видајић из Зворника, био је заклети устанички 
непријатељ; Кулен капетан, Мехмед-бег Куленовић, из Кулен 
Вакуфа, погинуо је на Мишару; спомиње се и Осман-капетан из 
Градачца, који потиче из српске породице, Синан-паша Сијерчић 
из Горажда, који је штитио рају, и др.
 Посебно треба указати на чињеницу да Ћосовић пореди 
нашу народну епику, заправо наше јунаке, са познатим Хомеровим 
јунацима из његових дјела. Та поређења дају овом дјелу посебну 
димнзију.
 Вриједности и естетици књиге придонијеле су фотоси 
истакнутих личности, гравире важних градова (Београда), снимци 
из Музеја оружја из тог периода, снимци значајних  споменика. 
Приложен је и Списак погинулих Срба на Чокешини и др.
 На крају књиге Ћосовић ће навести и обиман списак 
Литературе, у коју су уврштена и имена познатих проучавалаца 
наше народне књижевности: Герхарда Геземана, Војислава 
Ђурића, Вука Стефановића Караџића, Светозара Кољевића, 
Владана Недића, Леополда Ранкеа, Владимира Ћоровића, Васе 
Чубриловића  многих других (укупно 77 аутора). 
 Стево Ћосовић подухватио се  важног  задатка да представи 
јунаке  из устаничке епопеје Филипа Вишњића, схватајући значај 
овакве литературе, посебно за младе нараштаје. Ћосовић бира 
најважнијег репрезента те поезије, Филипа Вишњића, за кога је 
Матија Бећковић записао: Кад кажемо – српски народни песник 
– рекли смо Филип Вишњић, а кад изговоримо Филип – рекли смо 
и Тешан и Милија и Рашко и Тодор и Живана и Степанија... Ако 
Филип Вишњић није само славно име славног гуслара и певача из 
Трнове него и синоним народног песника – збирно име знаних и 
незнаних твораца српског народног епоса.5 6

 Ћосовић је овом књигом оставио свједочанство о херојској 
прошлости српског народа те би ово дјело требало да читају и сви 
Срби у дијаспори да би били  упућени у јуначку прошлост свог 
народа.      

Љиљана ЛУКИЋ
5Матија Бећковић, Филип Вишњић: весник промене и песник новине у: Вишњићу у 
част, зборник бесједа објављених у часопису „Српска вила“ (1995-2019), СПКД 
„Просјета“, Градски одбор, Бијељина, 2019.
6Цитат из Беседе при отварању „Вишњићевих дана“, 10. октобра 1996, „Српска 
вила“, II, бр. 4, децембар    1996. 
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МОЗАИК ПРИЧА И МИРИС ЉУБИЧИЦА
(Јован Н. Ивановић, Дар од судбине - други живот, Fabula Nostra, 

Београд 2021)

 Rоман Дар од судбине – други живот – који је написао 
Јован Н. Ивановић (1941–2019), песник, писац есеја и књижевних 
критика, приређивач, уз то и аутор још једног романа (Професор 
Златоусти) – доноси једну врсту хронике узбурканог времена 90-
их година 20. века, али и одјек тог историјски немирног доба у 
души осетљивог ствараоца. Грађен је из три дела и садржаја који 
има и наратолошку и поетску функцију: он је преглед сижеа те 
открива композициону слојевитост романа са присуством више 
ликова / приповедача, а открива и лирску нит наратора / писца јер 
реченице из романа у садржају функционишу као мале поенте-
стихови.
 Ко су, дакле, ти јунаци, учесници у збивањима тих 
тешких 90-их година 20. века? Најпре, у првом делу романа, то 
је хирург, стручњак за синусну хирургију, који говори о свом 
професионалном и личном животу са успонима и падовима. Но 
он, кроз причу о себи, уводи и реч о Ољеку, свом пријатељу који му 
је, као „добра вила“, помагао у данима оскудице. Иако није Србин, 
хирург поима трагику подељености два братска народа, Срба 
и Хрвата, на заједничком терену, и саосећа са Ољеком који, као 
ратно сироче, исказује бол у поезији; то добро осећа хирург који 
је и сам песник и уметничка душа. Управо у потрази за Ољеком 
тече приповедање хирурга / песника у првом лицу, да би временска 
одредница „Био је 9. липањ 2009. године“ означила тренутак кад 
он успоставља телефонску везу са Ољеком и предлаже да му Ољек 
пише писма. Тако, на крају првог дела романа, хирург уступа глас 
свом пријатељу, те почиње други део у ком Ољек, у форми писма, 
излаже своју причу обраћајући се хирургу са „драги мој Стари“. 
 Ољек, алтер его самог аутора Јована Н. Ивановића, 
изнеће у својој причи бројне чињенице, како историјске, тако 
и аутобиографске и поетичке. Писмо као неомеђен жанр јесте 
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простор и за пријатељску блискост и за отварање бројних тема које 
слободно теку, уз присуство меланхоличног тона који прожима 
цео роман. Тако, описани су дани бомбардовања 1999. године, али 
и раније напуштање Домовине и прелазак у Очевину приликом 
ратова 90-их година; а период од „циглих 27 година“ је оно време 
које је раздвојило два пријатеља.
 Роман је остварен као „мозаик прича“ јер је аутор открио 
намеру да говори не само о себи него и о другима; приповедајући 
о другима и износећи њихове приче у првом лицу, у том истом 
временском распону, он говори и о себи („Јер све што се догађало 
тим ликовима који причају (...) одјеком „и по моме срцу плеше“). 
Дакле, поступак приче у причи, подсећајући помало и на Андрићев 
поступак у Проклетој авлији, даје овом роману чар нарације, а у 
исто време бахтиновско смењивање речи у роману огледа се и у 
смени двају наречја, ијекавског и екавског, зависно од тога који лик 
говори. 
 Пролазак избегличке колоне коју писац гледа док му сузе 
капљу на „цветове домаћих љубичица“ и разговор са комшијом 
Тошом (увођење Тошине приче, такође судбина напуштања 
завичаја) – наговештаји су да ће и он, изложен опасним 
провокацијама, морати да напусти град. А само напуштање града 
описано је са напетошћу, уз сложен ток мисли и изјаву да је успео 
да „ухвати време за чуперак“. 
 Трећи део романа осликава располућеност наратора / писца 
који је физички у Очевини а мислима у Домовини., а открива и 
његова размишљања о свом стваралаштву и „родној мелодији“ коју 
је у поезији успео да сачува. Овај део романа уводи и нове приче, 
нове јунаке, то су – Ољеков брат, отац Риђег, а потом и сам Риђи 
као приповедач. Свако од њих двојице износи своју причу како се 
снашао у тим бурним ратним збивањима: отац Риђег предао се као 
цивил, док је Риђи као војник покушао да преплива Саву и пронађе 
жену и сина. Вишеделна прича Риђег остварена је кроз дијалог са 
наратором / Ољеком, а у бити та прича претежно тече као монолог, 
прича лирски обојена и драмски напета (такође, понегде и Риђи 
уводи дијалоге, на пример загорски говор кад се, као војник, морао 
предати). Приповеда о батинама и затворским данима и, потом, о 
повратку у село, о суживоту са Хрватима и бројним тешкоћама – 
кроз ово приповедање провејава бол због положаја Срба и пустоши 
села. 
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 По завршетку приче Риђег, писац поново говори о свом 
животу; открива се и смисаоно језгро наслова: други живот је и 
живот у другој средини, али то је и живот у „поднебљу речи“. А 
управо бављење речима осмишљава оне стварне тешкоће, борбу 
за прехрањивање породице, муке са запослењем, и даје снагу да се 
оне прегурају. Тај живот у „поднебљу речи“ јесте дар од судбине, 
као што су дар од судбине и све оне ситуације које су писцу очувале 
живот (сцена из детињства, када га је свиња избавила из набујале 
реке; а у догађајима из 90-их сам излазак из града, колима, уочи 
ратног захуктавања). Други живот добија не само просторну и 
психолошку него и метафизичку димензију, уопштавајући положај 
сваког човека: „И данас се мени чини да је живот игра „између 
две ватре“, у којој, кад ти један живот одузму, ти играш другим 
животом и живиш“. 
 Сетно приповедање проткано есејистичким наносима 
(налик на приповедни дискурс Владана Деснице у роману 
Прољећа Ивана Галеба) излива се на овим страницама. Ту су и 
приче о књижевном раду, и о сусретима са појединим „охолим“ 
књижевницима. Описана је и песникова двојност у коришћењу 
ијекавице и екавице и њихово мешање. Развијене песничке слике 
у овом роману, сличне онима у поезији Јована Н. Ивановића, бóје 
ово приповедање; реченице теку као лирска проза и одводе читаоца 
у пределе чежње које је писац верно и болно дочарао. 
 Дочарао је, такође, и контраст некад / сад, који се пренео 
на – причу о љубичицама. Онај прустовски доживљај када нас 
мириси врате у давно ишчезло доба, јавља се и код нашег писца 
управо у мотиву љубичица: (...) „деси ми се и то да ми, као онда 
усред реченице о разлици између фабуле и сижеа, замиришу 
љубичице, а љубичица нигде у близини. Тада ми се отварају далеки 
дани детињства, онај дан када сам заволео тај мирис љубичица. 
Кад год ми однекуд замиришу љубичице, ја сам уз једну живицу 
и у пролетном сунчаном дану, када милујем баршун љубичица 
и удишем њихов мирис“. Али, иако у садашњости често таквог 
мириса нема (јер се уз градске цесте налази различит отпад), писац 
управо у „служењу речи“ успева да сања и ово драго цвеће и његов 
мирис.
 Остаје тај мирис и свежина приповедања и у нама 
читаоцима, након што се писац у завршним редовима обрати поново 
пријатељу хирургу и затвори и писмо и „мозаик прича“. Остаје и 
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питање: јесмо ли бар мало, пишући о роману, успели дочарати 
његове одлике и несумњиву уметничку вредност? Јер дело је, како и 
сам аутор каже, „критички недохватно и несагледиво“ а оно што се 
у творцу зачело, као предживот дела, тешко се транспонује у речи. 
Но ипак, додаје и то да „тон дела“ сугерише „осећајно-мисаону 
суштину“ и налази пут „до срца оних који су на њу пријемчиви“. 
Верујемо да ће овај роман наћи такав одјек у многим читаоцима 
јер, као спој историје и поезије и кладенац универзалне људске 
боли, не може никога оставити равнодушним.
         

Маја БЕЛЕГИШАНИН
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ПРИЧА О ЗЛУ КОЈЕ ТРАЈЕ
(Игор Маројевић, Остаци света, „Дерета“, Београд 2020)

 Sвојим романом Остаци света Игор Маројевић се 
заслужено нашао међу добитницима престижне књижевне награде 
„Меша Селимовић“* јер је у њему успјешно обрадио врло захтјевну 
тему о злу и злочинцима. Одабиром инспиративног наслова дјела 
Остаци света аутор је код читалаца побудио жељу да упознају  
његово виђење свијета преосталог на крају XX вијека послије 
страшних ратова и ужасних логора којима је обиловао тај вијек.
 Увјерљивост приказивања злочина у периоду од 1936. 
до 1999. године Маројевић постиже сервирањем чињеница без  
политичке обојености и идеолошке острашћености. При томе 
примјењује специфичан   наративни поступак - приповиједање 
препушта ликовима романа који, исповиједањем о преживљеном,  
снажно осликавају размјере терора и зла у Шпанском грађанском 
рату, Другом свјетском рату, посебно, у логорима Јасеновац, 
Грађанском рату у Босни и Херцеговини и у НАТО бомбардовању 
Савезне Републике Југославије.
 Због тога што је у роману највише простора дато 
приказивању страдања јасеновачких заточеника, поједини 
критичари Маројевићев роман Остаци света одређују као 
„роман о Јасеновцу“.  Таква квалификација тога дјела  не може се 
прихватити без ограђивања, пошто се у њему говори и о злочинима  
на другим просторима и у неколико временских интервала. Очито 
је да је  пишчева  намјера била да зло ослика као комплекснију 
појаву, у чему је увелико и успио.
 Роман Остаци света састоји се од 4 цјелине насловљене, 

* Игор Маројевић је 33. добитник награде „Меша Селимовић“. Награда за 2020. 
годину додијељена му је  на основу освојених  гласова чланова стручног жирија 
кога чине 60 истакнутих књижевних зналаца са српског говорног подручја. 
Маројевићев роман је добио 27 гласова.
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претежно, по времену у коме се одвијају: Крај 1998 – половина 
марта 1999; Крај марта 1999; Април 1999. и  Остаци века. Први 
дио има 3, други 6, трећи 4  и четврти 5 поглавља. Поглавља су 
одређена по приповједачима, с тим што се поједини приповједачи 
појављују више пута  у роману, као, на примјер, главни женски 
лик Нада Марковић која је у Шпанском грађанском рату Есперанса 
Марковић, у вријеме боравка у предратном Загребу Другарица 
Нада, док је као заточеница Јасеновачког женског логора, као и 
њене сапатнице, означена само бројем 1346. Овај женски лик 
именован бројем 1346 излаже и причу о особеном лику усташе 
Вилима Петарча.  Главни мушки лик Мартин Инић у улози казивача 
у роману се  појављује 5 пута – као М. И. ; М. И II;  М. Инић; М. 
Инић II и Мартин Инић.
 Методом самоисповиједања Маројевић је представио све 
најважније актере романа: Наду Марковић, њеног мужа Луку 
Чипеља, њиховог сина Бошка Чипеља (у домовини Шпанији он 
је Боске Ћипељ), Анку Инић, Мартина Инића, Иванку Новчић,  
Мојаша Кажића-Инића, Вахида (Вају) Мехмедовића. 
 Нада Марковић у својим успоменама повремено освјетљава 
и лик свога мужа Луке Чипеља, који се од шпанског револуционара 
и партизанског борца на крају Другог свјетског рата пробраћа у 
безобзирног осветника мучитељима своје супруге Наде, пораженим 
усташама који спас покушавају да нађу у Совенији (Марибор) и у 
Аустрији (Блајбург).
 Мада су сви казивачи у роману у некој мјери  психички 
оштећени, у том погледу се издвајају заточеница Јасеновачког 
логора Нада Марковић и, по казни распоређен у тај логор, усташа 
Вилим Петрач. Нада и Вилим су по свему потпуно различите 
особе, али  у вријеме Надиног боравка у логору њихове судбине се 
укрштају на најбизарнији начин.
 Нада је кћерка познатог загребачког љекара Драшка 
Марковића, учесница Шпанског грађанског рата, жена шпанског 
анархисте Лукаса Чипеља, у Другом свјетском рату организатора 
устанка у Хрватској, активисткиња Загребачке партијске 
организације која је у вријеме најстрашнијег усташког терора у 
Загребу разносила пропагандни материјал Комунистичке партије 
и на крају заточеница Јасеновачког женског логора. Иако су усташе 
у њеном стану пронашле партијски материјал, она у Јасеновац 
не доспијева због забрањене партијске активности, него зато 
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што одбија љубавне понуде, у то вријеме,  моћног    усташког 
заповједника Анте Мошкова, вјереника кћерке поглавника Анте 
Павелића.
 Као затвореница Јасеновачког логора, Нада је подвргавана 
различитим мучењима и понижењима, али успијева да преживи 
захваљујући заштити усташе Вилима Петрача који је Наду такође 
мучио и силовао, али је и штитио од других усташа. 
 Вилим Петрач је у роману представљен као монструм који 
се клањем недужних жртава у логору инспирише за књижевно 
стварање.  Физички неугледан и духовно изопачен, Петрач, 
свој комплекс непотврђености лијечи писањем поезије. Као  
тобожњи авангардни пјесник, он ствара  „поетику злочина и 
крви“, којом настоји да опонира поетици експресионизма, пошто 
је за властодршце у тадашњој Независној Држави Хрватској тај 
књижевни правац био непожељан.  Петрач  у логору саставља тзв. 
Манифест иберартизма у коме  до танчина разрађује  теорију 
пјевања надахнуту свирепим уморствима беспомоћних заточеника.  
За увид у усташке злочине у Јасеновцу посебну вриједност имају 
Петрачови записи  сачувани у   његовој биљежници – пјесма Први 
дојмови о Јасеновцу и приче Риеч недужна злочинца и Посве 
интимна прича. 
 У чудноватом, тешко схватљивом односу између заточенице 
1346 (Наде Марковић) и усташе Вилима Петрача временом се 
развија нека врста повјерења. Петрач је Марковићки повјерио своје 
логорске записе, и она их је   брижљиво чувала и након завршетка 
рата и затварања јасеновачких логора, њима документовала  своје 
сказове  о Јасеновцу и о Петрачу. На више мјеста у роману Нада 
говори у име усташе Вилима Петрача, чудне комбинације злочинца 
и умјетника.
 Када на крају Другог свјетсског рата, при пробоју 
побуњених затвореника Јасеновачког логора, усташа Петрач 
буде избоден ножевима и када и затвореници и усташе настоје 
да што прије напусте то ужасно мјесто, Нада Марковић клечи 
над  Петрачом и остаје у логору да  свог мучитеља и силоватеља 
пристојно сахрани. Над поступком заточенице Наде без ријечи су 
остале чак и усташе, очевици тог невјероватног призора.  Једино 
чиме се може објаснити њен људски поступак према злочинцу 
Петрачу  је настојање да му се одужи што је, захваљујући њему, 
ипак дочекала слободу.
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 У обликовању карактера Вилима Петрача Игор Маројевић 
је показао истинско умијеће и српској књижевности подарио један 
потпуно оригиналан  негативни лик.
 Маројевићевим страдалницима у ратовима ни мир 
не доноси олакшање, јер ни у миру не могу да се ослободе 
преживљених траума У потрази за душевним оздрављењем, 
обраћају се и психијатрима, али им ни њихове терапије не помажу 
трајно. Уколико су физичка и душевна мучења преживјелих 
логораша трајала дуже, то је потреба за исповиједањем постала 
снажнија као у случају Наде Марковић за коју је прича својеврсна 
психотерапија. 
 Посљедице ратова не осјећају само они који су их 
преживјели него и њихови потомци. То аутор романа показује 
пажљивим обликовањем лика Бошка Чипеља. Бошков отац Лука 
је  рано умро, и син је растао уз траумирану мајку Наду, тако да 
се  и он  формирао у психички лабилну личност. Да би што више 
сазнао о проблемима  душевног живота, Бошко Чипељ у Мадриду 
завршава медицину, посвећује се психијатрији и једно вријеме 
ради као психијатар у том граду. 
 Кад се послије распада СФРЈ и грађанског рата на простору 
те бивше државе нагло повећао број особа са психичким тегобама, 
Чипељ долази у Београд и почиње да лијечи психотичне особе.  У 
Београду не отвара ординацију, него пацијентима „одлази на ноге“, 
односно сеансе са њима  одржава у њиховим домовима.  Међу 
првим његовим пацијентима у Београду је Мартин Инић, који је од 
психозе оболио пред НАТО бомбардовање Србије.  
 Психотерапија доктора   Чипеља ће привремено помоћи 
пацијенту Инићу и након тога ће Инић и Чипељ постати блиски 
сарадници. Као и његовој мајци Нади, и Чипељу је потребна 
психолошка помоћ.  Од свог бившег пацијента он изричито   тражи 
да му помаже на тај начин што ће бити његов „големи слушалац“ 
и зато га стално крпи уза се. У друштву психијатра Чипеља Инић 
је стизао до  Чипељевих пацијената у Црној Гори, Сремчици и 
Сребереници гдје је сусретао   људе са знатно већим психичким 
тегобама него што су биле његове.  У роману је детаљно описан 
сусрет са  Сребреничанином Вахидом (Вајом) Мехмедовићем, који 
је у вријеме грађанског рата у Босни и Херцеговини у Сребреници 
и Поточарима доживио тешке трауме и од „својих“ (паравојске 
Насера Орића) и од „противника“,  припадника Војске Републике 
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Српске. 
 Пацијента Инића и псијхијатра Чипеља везује заједнички 
осјећај неостварености и несигурности. Стога Чипељ прије 
почетка Нато агресије на Савезну Републику Југославију чини све 
да што прије напусти Србију и врати се у Шпанију. Са собом у  
Мадрид води дјевојку Иванку и бившег пацијента Инића. Чипељу 
и Инићу je заједничко то  да су одрастали без очева, уз мајке са 
психичким тегобама.  Непотпуне породице имале су одраза на 
њихово формирање у непотврђене личности које трагају за својим 
идентитетом. 
 Аутор романа посебну пажњу поклања приказивању односа  
Чипеља и Инића према женским особама.  Иако њихове мајке имају 
психичке проблеме, велике помоћи од синова немају. Ни Чипељ 
који је психијатар, не лијечи своју мајку него је препушта другима.  
Он свом сапутнику Инићу  повјерава да са мајком има, само мање 
пријатну, новчану   везу. Чипељ помало сумња чак и у истнитост 
мајчиних приповиједања о ономе што је преживјела у Јасеновцу. 
 Дјевоци Иванки Новчић, такође, много не вјерује и 
повремено се на њено понашање жали Инићу, од кога ју је  он 
својевремено преотео. Замјера својој осаманест година млађој 
партнерки што је неискрена, дјетињаста, уображена и  примитивна 
а , посебно,  што пред њим „отворено флертује скоро са свима“, а 
њему то исто забрањује.  У односу са Иванком  Чипељ признаје 
своју инфериорност: „Ја можда с Иванком и јесам јер ми можда 
одговара  да будем са женом која је много јачи субјект од мене... 
иако ме понекад вређа, морам што пре је довести код мене, јер ми 
је, однедавно, тежак скоро сваки momento**  без ње...“ (Остаци 
света, стр. 41).
 Дружење са женским особама и за Инића је велики 
проблем. Првој својој великој љубави, Иванки Новчић, био је у 
свему недорастао и она га је лако замијенила са много старијим 
мушкарцем, доктором Чипељом. Послије скандала који је у 
Мадриду учинио Инићев, од оца непризнати полубрат, Мојаш 
Кажић, Инић ће срећу поново покушати да оствари са младом 
Шпањолком Алисијом од које га дијели много шта, али он  се 
нада да је  љубав  моћна да савлада све препреке. Остаци света  

** Шпаански – тренутак.



142

завршени су  оптимистичним увјерењем главног јунака романа 
Мартина Инића да њему и Алисији, након свега што су прошли,  
ипак остаје нада  за неки hepiend, па макар он био  и мрачан. 

* * *  
 У Маројевићевом роману Остаци света  приповједачи се 
смјењују, али прича о злу траје и обнавља се у  све драстичнијим 
видовима. 
 Снажним описима злочина у ратовима и логорима   током 
двадесетога вијека, писац показује до које мјере може деградирати 
људска свијест, какве све видове мучења  могу  смислити групе 
и појединци у временима безакоња и насиља и какве посљедице 
трајно трпе они који  су преживјели тортуре безумних мучитеља.
 Градацију патњи које су преживљавали учесници ратова и 
заточеници логора у XX вијеку тешко је успоставити, пошто су 
масовна убиства, силовања, уништавања материјалне имовине и 
духовних добара карактеристична за све сукобе већих размјера. 
Али, ако није могуће јасно класификовати злочине по њиховој 
тежини и безобзирности, очито је  да су протоком времена методе 
мучења, у циљу показивања супрематије над беспомоћним 
страдалницима, постајале све монструозније. 
 Маројевићев роман „о големој количини зла“ (како га је 
дефинисао сам аутор) своди се на закључак да зло није побијеђено, 
већ да се циклично појављује кад год се поремећеним умовима 
пружи могућност да испоље   своју изопаченост.
        

Цвијетин РИСТАНОВИЋ
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РАЗАБИРАЊЕ У НЕДОСТАЈУЋЕМ
(Гордана Ђилас, Опраштање, поема за мајку, „Фондација 

Групасевер”, Нови Сад 2020)

У свету у ком те више нема 
Мостови до тебе, разабирам 
У тоновима су неизрециве песме
(...) И док год, чиста од сваке мисли
Узносим жудњу 
Дотле ће и постојати могућност 
Да те поново сретнем 
И нешто важно кажем 

      Гордана Ђилас
 

 Vеома важна и за тумачње овог поетског остварења 
Гордане Ђилас, песникиње са делом од потврђене самосвојности 
лирског поја и те како је битна одредница, са улогом и биполарног 
наслова, истакнута одмах иза имена дела „Опраштање“* да је 
то поема за  мајку, а што нема исто значење одреднице лирске 
врсте. Дубинско схватање речи опраштање, такође је без значења 
какво садржи појам растанак или растајање, јер опраштање је 
процес дужег, трајнијег збивања у мисли оног ко о свом дубоко 
присном осећању према неком, у овом случају је реч о односу 
кћери према мајци, са (о)сећањем нераскидиве присности са 
њом и након земног још живота, казује о тешко премостивом јазу 
између оног што одувек за њу би и оног са значењем  никад више, 
каквог налазимо у поеми „Гавран“ Едгара Алан Поа. Иначе, поема 
„Опраштање“ је посве индивидуална лирска исповедна драма, 
којом ауторка потврђује све и раније, од стране критике давно 
уочене и предочене одлике поетске индивидуалности, са ослоном 
на традицију, али и са виднијим, често и смелијим, посебно у 
слободнијој наративности, искораком који ће бити сав у њеном, 
иновативном знаку. Трајна је и заокупљеност или усредсређеност 
на промишљање о самоћи, отвореност у исказивању жудње, за 
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ову песникињу карактеристичан дослух са збивањем у природи, 
тегобност при суочавању са последицама пролазности. Трајна 
је и посве разложна стрепња каква настаје неспокојним треном 
по мајчином одласку из света живих. Лирски субјект остаје без 
одговора на питање шта и како даље без оног с ким смо или с 
чим је кроз живот ходио, а посебно у овом делу изражајна је 
заокупљеност слутњом која настаје као најнепосреднији ехо већ 
доживљеног, увек и могуће у болу поновљивог, оног што настаје 
отварањем ожиљака, рана и раница кроз која би новонастала туга 
могла да нађе пут до срца, севом бола и процеп до тишине и у њој 
оне топлине која је брана свим пустошним, леденим ветровима. 
У ствари, зналачки изнијансираним предочавањем властитог 
искуства при доживљају вечног а са одразом у свом незабораву, 
истовремено је остварено и ово несвакидашње исповедно лирско 
слово у себи. 
 Бележењем монодрамских секвенци, предочавањем свих 
четрдесет и пет призора унутрашњих збивања од којих је саздано 
све оно што  дубоко присно доживљава и што лирски субјект при 
мучној самотности и тескоби преживљавања, развија се, тече сав 
процес самоспознаје свега у себи вртложног, а тиме се, или управо 
на такав интроспективни начин, уз самоспознају при сусрету са 
мајчином душом, истовремено се  ослобађа/избавља из обруча од 
немуштости. Са осећањем да је у оковима у којима се мајчиним 
одласком у неповрат, уз логични приступ свему са чиме се  у том 
животном трену затекла. За такво стање никад и није била нити је 
могла да буде довољно приправна. Отуда и такав след, све фрагмент 
по фрагмент, такав процес опраштања не само са мајком каква 
заувек у њеној свести трајно остаје, него са собом пређашњом и 
са собом без мајке сасвим незнаном. Исказ о доживљеном а уз 
предочавање и доба дана и места, кутка у ком је с таквим мислима 
и промислима затечена, тече као по закономерности од нужности, 
заснован на принципу спојених судова, узрочно-последично 
збивање, а једно с другим у лирској нисци/певању подстакнуто, 
подјарено, или при редоследу самооткривања разложно смирење у 
емоцији тек колико да се узме предах неоходан за наредни искорак у 
пређашњи незнан који ће новим искуством добити значење ослона 
при ходу простором окупаним сунцем и топлином минулих дана, 
како се речи не би показале сувишним, залудним у доба михољског 
лета, кад осећање мајчиног присуства с почетка би схваћено као 
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спасоносни дар који се ником више не предаје. 
 Казивање све трен за треном у предочавању невидног, без 
речи и нечујног, бестрагног (з)бивања, а не и раскида, растајања, 
удаљавања или бега од неког. Без осећања благодатности тог 
присуства и истинитости тог садејства, без примеса од друге врсте, 
при сећању на минуло, уз трајност личних недоумица, на шта 
сама ауторка указује већ у првом фрагменту, јавио би се и самом 
слутњом већ довољно претећи осећај тежине породичних тајни, и 
могла би да се догоди и сумња како је  време, у непостојању своме 
/ Откидало струне: да залуд све је / И све је само лаж/. Трајност 
присности при сећању на лепоту осунчаних минулих дана на које 
подсећа Михољдан, али то више није онај, стварносни живот са 
мајком, једнако и видном, и чујном, и додирном, јер ту је и та 
из дана у дан све тежа истина да Само успомене минулих дана / 
Лепршају на ветру/. 
 Поема од четрдесет и пет призора / извештаја о стању душе 
треном изазваним управо тим додирима и разумевањем/разабирању 
у густом плетиву од незаборавних јавки и сања током заумних 
даноноћних привида/сновида са и без мајке. Лирско-медитативно 
одгонетање оног што се у лирском субјекту догађа при суочавању 
са свим оним у себи временом а не само треном несмирајним, а 
чега не би било без осећања мајчиног присуства у непрекиду од 
свакодневице, у друкчијем (живом) непостојању: – Дарови твога 
присуства су, с почетка/  – (директност у обраћању, као да је то 
писмо мајци, све у фрагментима, или дневничка забелешка из дана 
у дан): – Безазлени били / (...) Без примеса од друге врсте / Алʼ, 
како је време, у непостојању своме / Откидало струне: да залуд 
све је / И све је само лаж / (...) Пресахле су сувишне речи / Залуд и 
михољско лето / Окупано сунцем и топлином минулих дана / Кад 
на њему ништа нит цвета нит рађа / Само успомене минулих дана 
/ Лепршају на ветру (1. фрагмент). 
 Реч је о слојевитости, постепености, надасве о логичности 
у редоследу предочавања стања самотности, тескобе, а све без 
патетичности, јер доминантан је у овој поеми одраз рационалног 
односа према животу и смрти као њеном саставном делићу, уз 
неминовне примесе дубоке емотивности изазване растанком од 
мајке. Пажње је вредан и сам приступ оном до чега у том процесу 
кћи стиже спознавајући све у себи ненадано, јер о одсутној мајци 
све јој  је одавно већ и те како знано. Сва та, иначе, ванредно 
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остварена мисона слојевитност чини да се интроспективним, 
непосредним, крајње искреним казивањем о себи негдањој као и 
о себи посве новој, нађе као удвојена пред немилосним обрисом 
од два своја  лика у огледалу  истином посве размагљеним, коме се 
беспоговорно и прилази, али и са осећајем сигурности и одлази у 
други, увек туђи свет. Све то иде у прилог мисли да је „Опраштање“, 
у ствари, певање настало post mortem,  промишљањем о стању 
своје душе при самиоспознаји какво је могуће једино уз осећај 
мајчиног трајног не одсуства, него присуства и немог сведочења о  
свему што асоцира на све(т) од њеног живота сећањем одбрањено 
од потпуног нестајања. 
 Исповешћу и слутња, њоме и слово о оном што  је и иза 
мајчиног земног јој живота с њеним отиском/трагом и надаље 
постојано и са готово истоветним је дејством како је било и 
пре одласка „на другу обалу“, ал' исте оне реке која и надаље 
протиче, једнако моћном снагом, све у таласима, ка свом у жеђи 
за непрестаним дотоцима – животима неутаживом/незајажљивом 
ушћу, чиме се (или: како се) без престанка сав тај животок увек 
изнова напаја и пуни, а од тога је сав тај бескрај од пучине 
именом Вечни живот. Мајка је и после физичког, из видела трајног 
ишчезнућа пред њом и у њеној мисли, психи и надаље присутна 
у свом изданку у који се од самог зачећа, од клице до свенућа и 
бездахног трена непрестано сливала сваком капљицом крви, 
сваким удахом истог им ваздуха, сваким дамаром при додиру/
дослуху једнако и оним из близине као и оним из даљине, јер 
раздел међу њима не брише сав тај простор у коме су садејством 
у мисли и у току, у нитима од којих је љубав – увек једно. То (и 
такво) преливање и њиме изазвано осећање нераскидиве духом 
присности, које је услов опстанка, не престаје ни нужним изласком 
из таме /нутрине, поринућем у светлост, неминовним пресецањем 
пупчане врпце, треном кад је све у том бићу већ посве приправно 
за одвајање од оног са чиме је завршницом тек при чину рађања 
заувек срасло, јер такво је да кћи-изданак и надаље у себи има и 
сву ону сасвим довољну снагу /основу која преходи одвајању за 
самотни ход. За наставак оног што и пре изласка у светлост би 
живот и трајна је, нераскидива спона са оним што ће животом тек 
постати. 
 Поемом за мајку слово стишаног бола за физички одсутном 
мајком, али и са благим жалом за оним неповратним. Присуство 
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то је „друге врсте“, али са јасним разделом између оног логичног, 
у себи стварносног, тегобног, и оног „само“ у мисли, посве 
ирационалног. Све је прожето тешко укротивом емотивношћу, а кад 
се и о томе, у појединим фрагментима отворено проговори, такође 
се прима као реални одраз оног с мајком у мисли нераскидивог, у 
таквом трену са значењем (само)одбране од туге и од пустоши, од 
празнине каква настаје физичким ишчезнућем блиског нам бића. 
Све то чини да ово лирско остварење доживимо као повесницу 
притајеног суочавања са  собом до таквог трена сасвим незнаног. 
Поема као унутрашњи монолог а њиме и портрет остварен као 
одраз душе оног који сведочи о себи, а посредно и о бићу именом 
мајка. Оног бића од свог изданка увек неразделног, увек првотног, 
које окончањем живота јесте невид и  нечуј, али је срцем и надаље 
у садејству. 
 Из фрагмента у фрагмент казивање о оном што мајка сама 
у предсмртном трену није могла да види, јер гледајући у све друго, 
то око не види себи: – Позајмила сам ти гледање / Бескрајном 
светлошћу обасуте тмине / У пригушеним тоновима лебди / Све 
што је било / Све чега можемо да се сетимо / Непрепознато и 
неизречено хоће ли икада / Добити могућност да се спознају, не 
знам / Они се сусрећу на истини сваке од нас / (...) Одлазака нема, 
уписаћу / Твоје присуство на други начин покушавам / Да појмим 
док тражим како да га доживим / Нечим чиме ти, од сада, заувек 
располажеш // (16. фрагмент, стр. 28). Гледањем и казивањем о 
виђеном/доживљеном, кћи, дакле, бива мајчино огледало: – Живот 
се, наочиглед, повлачио из твоје косе / Руку, очију / Нестајала су и 
гасила се / Чворишта сећања, успомене, путокази // Била сам део 
тебе и у мени су се истовремено / Гасила места твога присуства 
// Чинило се да се крећем са тобом // Једино је рука која те водила 
/ Сведочила о нечем другом // Пратила си је / Сведена на удисај и 
издисај / Док ти је показивала другу обалу // Милост сазнања да 
тајну докучују /  Само они који се у њој проналазе / И да су ране 
које другима наносимо / Наших душа ожиљак // (5. фрагмент, стр. 
16). Или поглед у мајку треном преминућа: – Све је у теби заспало 
/ Дрвеће, напуштена гнезда / Птица која је изгубила пут у завичај 
// Заспало је дозивање с немуштим пределима / (...) Ослоњена на 
неколико животних чворишта / Тонула си, заједно са семеном / 
Које си брижно препуштала земљи / Знајући да ће нићи само оно 
што посејеш // (стр. 17); „Као насукан брод била си / Далека као 
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заборављена љубав... Несвикла на чврст ход / Била си још једна 
нова гошћа, / Пред негостољубивим плавим сводом // (стр. 20).
 „Опраштањем“, све у етапама, не само по вертикали 
и следом светлости од привида оног у шта се вољено биће по 
окончању земности, у вери о постојаности душе, блеском трена 
нужно или очито преображава, него и по оном што се само по 
себи у објективности свакидашњег живота и намеће, а све скупа 
се прима као покушај  лирског субјекта да нађе  пут до одговора на 
питање: – Ко је она која ме, иако сва у честицама, у нежности и у 
брижности непрестано додирује? Ко сам и каква сам ја, сад без ње 
која би ми и погледом могла о мени све ми рећи? Да ли сам снажнија 
и мудрија, постојанија или крхкија, сада од свих најсамотнија? 
Стога и овако казује: – Туга ме је данима обилазила / Тражећи на 
кожи ране кроз које би могла да уђе / Тражећи ранице / Нисам 
јој пружила ни један знак / Отварала очи, нити дисала / Стајала 
сам сама / Најсамља, заробљена у целој себи / Не дозвољавајући 
јој да уђе //. (...) Пошла сам за тобом, нешто ме је без страха / 
Водило тамо где си се привремено налазила / Да се душа смири, да 
пронађе разлоге / У окружењима непојамним нашем уму //... Лице 
ти је одавало спокој / Ничег анђеоског није на њему било // (...)  
Једино је живо куцало срце (...) Тражила сам те срцем, али срце је 
већ знало / У тај процеп између знања и тражења / Сместила се 
празнина / Она није могла да пусти тугу / Јер није било места / Не 
ја // (стр. 21, 22).
 Даноноћним бдењем крај мајке настаје и сазнање које ће се 
показати кључним у доживљају и себе и мајке животом иза свега, 
а у садејству већ оствареног, оног већ минулог, сада је са значењем 
светлосне, жарне и животодарне споне са свим оним што у присном 
дослуху, без видних сведока, тек следи у простору и безвремју у 
коме  кћи и мати и надаље јесу такође у присности, у безостатном 
садејству: – Видех светлост и озарје на твом лицу / Иза патње 
која те је заувек променила / Твоја је вера тврда помиреност / 
Сломљен прут // Призрака, која је, одвајајући те од тела / Учила 
да разумеш / Радости објаве о томе / Ко си и коме идеш // (12. 
фрагмент, стр. 23).  Међутим, без одговара остају питања мајци: 
– У којем облику да те тражим, кад, као псето / Истерам тугу 
у мрклу ноћ, на сувомразицу / Голу и неухрањену, само у мислима 
самилости / Од које си живела грабећи последње удисаје / И према 
тој што је у сваком дану / На сваком месту видљива и опипљива 
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/ И ником потребна // Где да те носим када си ми, окупана / Као 
беба, на рукама заспала //. Временом се мајчина душа указује оку 
видном, очишћеном светлошћу и  добија / Свој облик од дугих 
треперавих нити које се / Насумично крећу / Постепено прераста 
у систем непојмљив људском / оку // Док доспе до разумевања / Већ 
је у невидљивом и свеприсутном //. С таквим осећајем светлосног 
присуства мајке која временом престаје да буде само нова гошћа 
пред негостољубивим плавим сводом, којој је позајмила (своје) 
гледање / Бескрајном светлошћу обасуте тмине, јавља се не 
само утешна мисао, већ готово уверење:  – Сада смо две обале 
једног / А да не опипавамо његове обрисе / Бесконачност је ушла 
у твоје и моје постојање / Ниси ме оставила на другој обали да 
самујем / Само си закорачила у други крајолик / Ал бива ли да да 
ћемо се срести и дозвати? / Бићемо заједно, а опет, никада се 
нећемо срести / Још не знам како да ти сведочим о искуству / Твог 
присуства, о отисцима душе које си / остављала / За собом док 
си их претварала у топлину / У коју сам улазила као под крило / У 
топлину коју је доскора чинио твој боравак / у телу // И могу да ти 
кажем како ми је то потребно / Како је свима потребно док ти се 
приближавам // (стр. 29).   
 Мајка и кћи на две обале, свет оностраног и овостраног, 
а дели их река коју лирски субјект премошћује непристајањем на 
одвајање, на удаљавање далеко од заједничког им, истовременог 
тока који се јавља у самом почетку, када настаје драма предсмртног 
трена, њоме и нечујни али ипак крик који душом одјекује: – Додај 
ми уже, тражила си / Додавала сам ти, с обале, уже / Уткивајући 
у њега сјај с нашег звездарника / Додај ми, с обале, воду, слатку 
воду / С обрисима месечевог сјаја / Насипала сам воду у велике 
балоне / Позајмљеним анђеоским замахом / Слала је у твом правцу 
// А да ти ни вода ни уже више нису потребни / Нисам могла да ти 
кажем // (...) Питала си: зар је ово вода што доноси / Са собом, 
као да их вуче / Опиљке и ожиљке прошлости / Зар не чисти све 
пред собом // ( 7. и 8. фрагмент). 
 Вода, по старом веровању, брише прошлост, а гласом 
мајке, очуван ехом од горчине искуства лирског субјекта у овој 
поеми, живота већ окончаног, следи накнадна запитаност над 
оним тек будућим: – Зар не чисти све пред собом  Иако на сав глас 
и  неизречена, али видна је између редова, или чујна негде изнад 
реке та упитност која има дејство негације, ослобођења од залудне 
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наде, од пустих сања, у призору/признању од истине: – Биле смо 
дављенице обе / Вода и уже су друге ствари / Разговарале смо о 
њима кад ништа / Друго није преостало // Тако и живот заодене 
форму / Нечег другог, а мислимо да смо то ми / Знала си, већ је 
касно // Не огледаш се више ни у чему / Па ни у сопственој сенци / 
И њу си у међувремену изгубила //.  
 У мислима о мајци, казивањима о присуству њене 
светилне душе  над њом, уз појмове светлост, вода и ваздух,  
ожиљци и опиљци такође су учесталије речи У самотности, кад 
пропитивањем шта и како даље са собом, са својим живим (о)
сећањем, прочишћењем са којим се у болу и у причују мајчиног 
гласа (Ах, не опет све испочетка!) „Опраштањем“ збива и сав тај 
ток ослобађања од илузија о васкрнућу, у целости  доследно, све 
слој по слој једнако и у дубину и у висину, доследно је остварен 
и сав тај след ослобађања од илузија, од варки, ма како то њихово 
мелемно дејство по душу оног који бол преживљава утешно и јесте. 
Фрагмент за фрагментом, а све заједно поприште је незаборава, 
сећањем изнова на видело изнети стари ожиљци. Длановима, као 
за молитву, пригушен јецај. Не да им да се до крајности обелодане, 
јер ту је она у свему, при речи о себи, свеприсутна бојазан од 
поновљиве немости, од безнађа, па и од очаја о коме ником и 
ништа, сем мајци, па и њој само, у привиду од присуства, једва 
чујним шапатом, реч у светлост и на видело, без зебње не излази. 
Додирима и разумевањем, при сваком наредном у мисли могућем 
сусрету, у дослуху са мајком настају, са оне друге обале стижу и 
за кћи бивају преко потребна охрабрења. Бивају, у ствари, додатна 
и ничим мерљива снага за живот у времену безњенице: – Ако 
те додирујем / Знам ко си / У сваком нашем сусрету / Догађају 
се охрабрења, – казује већ у пролошком запису именованим 
погодбеним везником „Ако“, да би  потом „Опраштањем: поемом 
за мајку“ следило све то лирско ткање, а у њему одраз оног 
вечног у времену чије је име Свеколики живот.  Поема за мајку а 
све кроз пој о осећању њене душе која се указује светлошћу која 
по пристизању додирује невидљиве слојеве бића. Тим треном 
присуства и трајношћу прожимања, а у граду у леду сопственог 
опстанка, осим изненадног и нечујног проласка те светлости кроз 
време, простор и ствари које сведоче о краткотрајном људском 
боравку на земљи, о одласцима заувек, ничега више и нема на 
свету целом. 
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 Овакав осећај самости крајњи је домет осећања и самог 
значења мајчиног присуства у свему што је у њој, у тој најпре 
призраци, потом и светилници видело кроз процеп између земног 
и небеског у виделу свег бескраја. Мајци, тој светлости која је 
чува од свих студени, над којом и сама надаље бдије, обраћа се 
покаткад и деминутивом „мајчице“ уверена да је она тамо негде, у 
тишини, да је стварно чека сва разасута на једноставне честице. 
Да је мајчица светлост свемирна са свим својствима позајмљеним 
од небеског трепета како би тим осветљеним трачком изнова могла 
да дође. И сваки тај сусрет са мајчином душом у виду, или тек 
посредством светлости, доживљен као сусрет по њеној, мајчиној 
вољи, а сваки ћеркин покушај да је дозове  пада као ударац о звоно 
у празној куполи. 
 Иза многих исказа, посебно оног у коме нескривено казује 
да је сад и без крила испод којих је за мајчина земног живота 
налазила заштиту и топлину, следи најкраћи фрагмент, од само 
две  реченице а у њима оно што је, наизглед само судар контраста, 
Гордани Ђилас у њеној поетици такође знак самосвојности лирског 
концепта, у коме је најприснија спона између душа у брижности, 
у припадању, оног трајно нераскидивог између мајке и кћери: - 
Далека звона ударају, негде у тишини пада снег / Док чекаш ме 
расута на једноставне честице / ваздуха, бдијем да не залуташ, 
док не нађеш излаз / Из слободе којом си била везана ланцима / 
Што се кидају само на милост и чисто срце //. И у завршном, 45. 
фрагменту, призор сав у знаку светлости, али оне сумрачне: при 
обраћању мајци „Опраштањем“, само сада са извесним измаком и са 
осећањем наследне рањивости: – Била си сумрак који гасне с првим 
наговештајима / Јесени кад светлост више скрива него открива / 
Штитила ме је од дубоког и болног опипавања / Увек додирујући 
оно што највише боли // Али кад сам ти напокон отворила врата 
/ Схватајући да је неважно да ли улазиш / или излазиш / Телесно 
или духовно / Мера твоје рањивости којом си додавала / Свему око 
себе посебну тежину / Била је једнака истовременој потреби / Да 
дотиче и / Моју // .
 Тематски, садржајно, у погледу стила и форме, 
„Опраштање“ је по свему јединствено лирско остварење у 
савременој српској књижевности. Самосвојна, у погледу садржаја 
и композиције посве оригинална, са снагом да временом добије и 
значење узорности, граничника, лирског међаша  између оног што 
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је, реч ли је о поеми уопште, било и што би тек могло да уследи у 
питкости прожимања класичног и урбаног песништва на српском 
језику. 

Давид КЕЦМАН ДАКО 
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СКИДАЊЕ ОКОВА ДАЉИНЕ
(Ивана Кнежевић, Тајна пешчаног сата, „Тиски цвет”, Нови Сад 

2020)

 Pоезија је важна духовна размена. Она тумачи дубоке 
односе између људске психологије и божанског послања. Људско 
друштво је у поезији вазда тражило очишћење и прочишћење 
душе. Ма како тај чин називали он је био, и остао, поетика живота. 
Само је она знала и умела, пробраним мислима да досегне истине 
али и грешке које је учинио човек себи.
 Поезија је, дакле, истина! Храм истине у који залазимо за 
рад логике и разума. На том путу ка „Богињи смисла“ нашла се и 
песничка књига Иване Кнежевић1 „Тајна пешчаног сата“,2 а ја као 
њен читалац и прибележник о прочитаном, ево ме „пред олатаром 
искрености“. Побожно, сасвим, „клањам се песмама“ овим, као 
и њен аутор Ивана Кнежевић, и боље је казати слушам њено 
беседништво, него ли читам. Она је овде отворила више свеличних 
области психолошко-филозофског размишљања: Истина, 
стрпљење, сазнање. До првог се долази стрпљивим и упорним 
сазнањем, пут до истине тражи стрпљење а истина, нажалост, још 
није „господар времена“. Ми јесмо предане слуге његове, али не 
баш сви у истини. И ту настају Арганске муке. Песници, попут 
духовних филозофа, имају задатак да се суоче, често полемично, 
са контраверзним ситуацијама, да се определе и за монолог ако 
дијалог не доноси ништа добро истини.
 Ивана Кнежевић изграђује властито схватање контраста 
црно-бело, добро-лоше... Кад каже „тражим речи / да опишем 
срећу“, она на вагу нужности ставља страх и бол који као две 

1Ивана Кнежевић, дев. Лазић (Чуруг, 1965) др наука у области вирусних вакцина, 
пише стручне радове и поезију. Објавила две песничке књиге. Живи и ради у 
Женеви. „У лицу др Иване Кнежевић две су фасцинанције сучелице, једна строго 
научна, а она друга сагледава душе сен у светлом озарју“.
2Ивана Кнежевић: „Тајна пешчаног сата“, Тиски цвет, Нови Сад, 2020.
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ноге ходају светом. Када би било шта од тога искључили у нашој 
психолошкој спознаји ишли би хромим кораком, Били би у великој 
заблуди:

Да нема страха, 
бола,
туге и кајања,
само на радост стихова би мирисали
и млада срца, још не рањена
варали,
јер животним смислом не би досегли.

 Треба створити услове да и сенка дише, и оног тренутка 
када дистанца између ње и нас постане критична до те границе да 
је то занемарен титрај душе и песме. И тада наша песникиња види 
наду, предсказује „звезду поезије“ која „чипканим мислима“ уме да 
нас додирне и ослободи илузија. Смена илузије и истине резултат 
је ове поетике. Сетимо се Антићевог „плавог чуперка“, који није 
ништа надметафизичко већ један од начина виђења, мишљења и 
памћења. Можемо тврдити да оно има адолесцентске суштине, али 
је једно тачно: Тај „мали чуперак идеја (у)чини чуда“, казаће Ивана 
Кнежевић.
 Њена „мисао слободних крила“ има пчелињу упорност да 
„пронађе кључ за тајне“ које ће као врхунац домета спознаје наћи 
трећи свет истине.3 Тај свет је једноставан – свет љубави. Љубав 
је материја духа, форма мисаоне и емотивне доброте. Смисао речи 
и даровитост мисли Ивана је подредила том условно названом 
„трећем свету“. Сви други путеви иду преко моста љубави за 
човека и о човеку: „Од љубави живим/ а за друго не хајем.“4 Љубав 
јесте искуство објективног света, све друго само од себе отпада 
као лош штукатор. За то друго наша песникиња „не хаје“. Има она 
довољно посла у својој поетско-филозофској разумности живота 
кога треба „целивати најлепшим мислима“ („Болујем а лечим“).
Вера у добро увек обесмишљава било какву патњу и незадовољство 
и психолошки даје резултат у свим околностима. Јер, „ако смисао 

3 Песникиња Ивана Кнежевић каже: „У животу постоје света два, сурова стварност 
и шарена илузија”.
4У посветнци за ову књигу Ивана је написала: „Стихове посвећујем супругу 
Бориславу и сину Душану.“



155

5Стеван П. Петровић: „Психолошки огледи“, АГМ, Београд, 2019, стр. 421.
6Ивана Кнеежвић: „Плетенице од снова“, Бистрица, Нови Сад, 2019.
7Милутин Ж. Павлов: „Стварност у тајнама шарених илузија“, поговор  књизи 
„Тајна пешчаног сата“, стр. 94.

чини остварење неке идеје или неког егзистенцијалног стања на 
вишем нивоу, онда такав смисао може и, коначно, довести особу до 
циља.“5 
 Циљ Иване Кнежевић јесте откривање „тајне пешчаног 
сата“. Она чита кроз осмех, слутњу тумачи у погледу а тајна бива 
откривана кроз „титрај меких усана“. Отварајући унутрашњу 
емотивност песникиња отвара карте до краја, узимајући уз стихове 
„месечеву виолину“:

Заорала сам бразду
дубоку
и настанила се
у твом оку.

 Овде је песникиња избегла неспретну наспрамност и сада 
„не чинећи грех“ пева емотивну стопљеност која у физичком 
смислу ипак трпи раздвојеност која се уклања мисаоним путем 
„крилима ластавице“. Треба прелетети ту раздаљину север-југ 
на чијем путу су застанци прибелешки песама ослобођених „од 
окова“ даљине. То је пролазак кроз три живота: снови, нада и 
сусрет. Дискретна бојажљивост овде се осликава у оној Елијаровој 
истоветности осмеха који је вазда био раскршће и оних који сањају 
„укус усана“. 
 Ово јесте поезија љубави која је у неку руку наставак прве 
књиге Иване Кнежевић „Плетеница од снова“.6 Из снова она је 
ушла у отворене тајне. 
 Има наша песникиња дар да своје снове нескривено и 
дискретно упесми, да их чува, брани.„Не брани се она случајно 
песмом пред лицима потенцијалних читалаца када каже: Не умем 
да се скријем у кратке речи/ у штури облик загонетке. Да, она 
одгонета себе саму, мало ли је?“7 Загонетност није никаква илузија, 
волети је дар створитеља, контраст томе је ђавољи елемент. Ивана 
је песникиња која воли речима и душом. У њеној књизи се не чита 
само душа већ се осећа њено било, и језичка ватра која греје и 
наше емоције. Зачас нас одведе „у наручје младог месеца“:
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Мисли се моје
извијају полако
И мердевинама небеским ходе
у наручје месеца
гнезде се лако
и са твојим жељама.

 Сабирајући жеље она „ниже мисли као бисере“ негујући, 
поетички сасвим, „цвет љубавне баште“. Њени стихови су, она 
то наглашава, лековни напитак наливен „са врелих извора (...) 
страсти“. Ова поезија се фрагментарно може отварати и на друге 
начине, али грех је избећи њену суштину – љубав. Онај ко није 
живео није морао ни да воли. Пред нашом песникињом јесте живот, 
а живот је објективна стварност, стварност је прво лице поезије 
Иване Кнежевић.
 Књигу „Тајна пешчаног сата“ затвара циклус песама „Тамо 
где те неко чека“, који има мото:

Светосавска 
звоне звона,
зову Србе од искона.
- Да се књига мудрих лате,
знањем да се обогате.

 Знање је сила и моћ, отварање историјске и духовне 
баштине коју савремена цивилизација настоји да скрајне нуђењем 
кобних пречица у животу национа који тако најлакше залута и 
нестаје. Мудрост и сазнања се свему томе могу супротставити. 
 „Отаџбина стихом зове“, каже Ивана. Тај зов је опет везан 
за мит Косовски, за оно витешко „тамо далеко“, за повратак кући: 
„Отаџбина децу зове, / кући враћа српске соколове.“ 
 Ивана је рођена у Војвођанској равници, тамо где „заогрће 
паор бразду“ исписујући јој оду она нитима „кукурузне свиле“ везе 
песме о завичају и тако „наздравља земљи плодности“.
 Незабораван је њен „осмех Београду“ где је венчала своју 
љубав и духовно, као српкиња, завештала се роду и поетички 
принела своја певања баштини тог светог језика:
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Испросио Кнежевић
Панонску принцезу8

на Вождовац довео
причу своју да везу.

 Ово читање „Тајне пешчаног сата“ само је дискретан додир 
мисли, којима је песникиња, а она сада живи у туђини,9 казивала 
много више од обичне поетике. Болна је на крају исповест кад 
полази на пут, „пакује и мисли“, и сузе. О свему томе нама оставља 
поетичке записе.

У Субјелграду,
2. марта 2021.

Милијан ДЕСПОТОВИЋ

8Др Ивана Кнежевић, рођена Лазић, родила се у Чуругу, од оца Стевана и мајке 
Софије. Супруга је Борислава Кнежевића, дипломираног машинског инжењера из 
Београда, са Вождовца.
9Од 2000. године живи у Женеви и ради у Светској здравственој организацији 
као научник у одељењу за квалитет и стандардизацију вакцина и биолошких 
препарата.
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ЗАТВАРАЊЕ ЧАРОБНОГ КРУГА
(Лазар Ковачић, Последњи лет у детињство, Њујорк - Сиднеј - 

Равно Село, ЈБ "Данило Киш", Врбас 2021)

 Kада се већ дође у неке деликатне године ваља себи 
признати, ако се нешто искуства већ сакупило, да људски вијек има 
закономјерно, кружно, кретање од дјетета ка дјетету, између је оно 
што постанемо или не дочекамо да постанемо. У том смислу, на 
крају круга,  постоје само двије врсте људи: мизантропи и матора 
дјеца. Први су промашили богзна шта у свом животу па им крив 
васколики свијет и не могу га очима гледати, а други, испуњени 
и задовољни собом и животом, препуштају се игри налик на 
дјечију, а та игра има мноштво облика. Један од њих је и игра 
креативног писања, обликовања себе и свога свијета  тако, да то 
обликовање у себи носи драж младалачког савлађивања магичних 
задатака великог обреда иницијације с једне стране, а с друге – као 
и у сваком процесу, постаје се свједок и судија у процјењивању 
вриједности и ваљаности положеног животног испита. Тако некако 
би се могло рећи и свједочити о стваралачкој игри Лазара Ковачића,  
задовољног и испуњеног   часног деке малог Јапанца, оног који већ 
умије да добује прстићима по ритму добоша Лоје Добошара. 
 Лазар Ковачић је, судећи по Последњем лету у детињство, 
по количини радости, љубави и свјетлости што исијава са страница 
приповиједака, веома задовољан човјек, и пуног срца и чиста 
образа може да пружи руку ономе себи  и оним својим другарима 
с којима је одрастао и савлађивао неке важне вјештине прије него 
што је и „проходао“.  Тајна те пунине открива се из приче у причу 
Последњег лета, увјерљиво и провјерљиво, јер је то, у најширем 
захвату, прича о једном нараштају, једној земљи које више нема, 
хроника једног срећног доба, али, у позадини, као пратећи акорди, 
и прича о неуништивој носталгији расијаног нам свијета до тачке 
„кад се више нема куд“.   
 Језгро, нуклеус сваке од тридесет и пет приповиједака, 
чини слика из дјетињства у Равном Селу, везана за битан догађај, 
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или догађаје,  у животу групе дјечака из круга Фелцерове улице 
(или: Улице Симе Милутиновића, народног хероја), а битни 
догађаји, неизбјежно се, затим, „валоризују“ у трећем добу тих 
истих дјечака, са истом другарском приврженошћу и страшћу. Чини 
се да сви учествују и у обликовању њихове готово митске саге о 
одрастању и првим спознајама свијета које су заједнички стицали, 
обликовали своје карактере и према њима се препознавали и када 
су се расули диљем свијета: у Канаду, Нови Зеланд, Аустралију, 
УСА.  Оставши у вези са завичајем и један са другим, они мјере, 
сабирају и просијавају, сада, када су већ у добу бака и дека, оно што 
је било заједничко и најсветије у њиховом дјечијем животу, што је 
дотекло у старе дане као љепота, виталност, храброст и љубав и 
преносе то на потомке као исконску вриједност, као „меморијску 
матрицу“ генетски кодирану на обавезујућим вјештинама које су 
заједнички усвајали. Без тог заједничког и саучесничког, узајамног 
и верификаторног, не би се могла ни остварити та магијска матрица 
коју су сви понијели као заједничко добро, јер су  „равноселски 
клинци прво научили да играју кликера, да возе бицикл и пливају, 
да су урезали срца на тополама крај Јегричке, добовали прстима у 
ритму добоша Лоје добошара, па тек онда проходали.“  Свака од 
тих вјештина имала је такмичарски карактер и свога побједника, 
свога неприкосновеног јунака, признатог и уважаваног, јер је тако 
и вјештина добијала своју потврду ваљаности. То су незаобилазне 
коте обреда иницијације, потврде прихватања и припадања, 
чаробни поход у изврсност и једност цијеле групе. Ужурбаност 
и нестрпљивост, радост ишчекивања, припада свима и када 
појединац пролази свој „испит“, дијели се и саучествује, подржава 
и припомаже. Наравно, ту мора да постоји и неки ред, неки 
обавезујући редослијед корака који зајапуреним дјечацима помаже 
да, на примјер, дођу до своје прве љубави. Зато постоји „школа“ 
Полићевог старијег брата под тополом на Јегрички, а његова 
„предавања“ садрже важних пет корака: уписати се у споменар 
симпатији, повести је на корзо, пољубити у биоскопу, научити како 
се симпатија „баца“ на рингишпилу и урезати срце са иницијалима 
на тополи крај Јегричке.         
 Драж покушаја, успјеха или неуспјеха, дјечије трапавости 
или неслућене среће на крају „матуре“ у Полићевој школи, натапа 
сваку од приповиједака, јер у сваку од њих, као арматурна мрежа 
постављена је нека од тема освајања по „предавањима“ Полићевог 
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старијег брата. Тако се склапа јединствена слика о судбини сваког 
понаособ од дјечака из Фелцерове када је у питању савлађивање 
прве љубавне вјештине. Извјесно је да су неки од дјечака заобишли  
заједничку школу одрастања када је требало; али она није заобишла 
њих. Милета Хавајку пронашла је баш на Хавајима, а он старачки 
мудрује: „Кад детињство искорачи у лукавије облике искуства 
и начине одраслих, стигне и старост да све поравна миром, 
мудрошћу, а журбу пресадене у нови стог настанка и трајања, где 
се нигде не стреми и не жури, а далеко добацује и стигне на време.“  
Из те нежурбе и мудрости, Миле је зидове своје дневне собе 
осликао мотивима из Равног Села, Јегричком и ликовима дјечака 
из дјетињства и, заједно с њима, у машти и сновима, проживљава 
прескочено дјетињство. 
 Највећи број приповиједака обликован је као оквирна 
прича. Из своје зреле садашњости ликови, почесто наратори у 
првом лицу, бљеском неке искрице сјећања, враћају се у Фелцерову, 
на рјечицу Јегричку, међу другаре – и тај флешбек постаје прича у 
причи. Тако се у смјени синхронијских и дијахронијских одсјечака 
склапа цјеловита слика о групном портрету једног дјетињства, али 
и издвојени и извајани појединачни ликови сваког понаособ јунака 
приче: као носилаца неке издвојене особености у дјетињству и као 
потврђене константе у зрелости. Један од  примјера за то свакако 
је и Миланов Мали, дјечак који је својим вјештим  прекрајањем 
пјесама о Марку Краљевићу удовољавао патриотском и естетском 
ужитку равноселских   стараца, а у зрелим годинама постао 
врстан писац епски широког захвата у грађењу фреске једног 
времена. Његов другар, Михаило Мићо Станимировић, постао је 
Насин (НАСА) Непогрешиви. Под новим именом Мајкл Стентон, 
успјешно је 2014. послао и пратио, између осталог, и ровер на 
Марс, све добујући прстима по ритму Лоје Добошара и испијајући 
сок од парадајза, који му је као лијек још у дјетињству преписао 
доктор, због мањка калијума у организму. И то није све: деда Мајкл 
унука Ника (по деди Николи) учи да плива, вози бицикл, добује 
прстима по ритму Лојиног добоша и игра с њим школице иза куће. 
Заправо, сви ти некадашњи дјечаци постали су успјешни људи и 
сви, с времена на вријеме, нађу се у Равном Селу да понове неку од 
игара, кликера на примјер, и при томе скачу и ђипају као дјечаци, а 
када се игра заврши, постају опет костоболни старци.  
 За оне који су се отиснули у бијели свијет, Равно Село и 
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дјетињство у њему постало је љековити врутак који исцјељује 
и душу и тијело. Борба са носталгијом, коју нерадо признају 
другима, поприма понекад необичне облике. Једном ће то бити 
вожња бициклом марке Рог из Љубљане, серија из 1952. године, 
послан у Канаду од другара из Равног Села, у чијој  се резервној 
гуми налази ваздух с мирисом липе и јоргована. Е тај мирис (Брано 
га усркује из гуме) и редовна вожња око куће, а онда и до Нијагаре, 
спасиће Бранино здравље, а шокирати његовог љекара до те 
мјере да ће на мапи свијета безуспјешно трагати за топонимом 
Равно Село. Други један бивши дјечак зауставља старост и лијечи 
самоћу пишући писма својој дјечачкој љубави Буби Гајинов, равно 
шездесет и једно (толико година је прошло од посљедњег сусрета!), 
с намјером да јој их пошаље уједно.  Како сазнаје да више нема 
Бубе Гајинов ни топола поред Јегричке, па ни урезаног срца с 
њиховим иницијалима, он и даље свакодневно шета с писмима у 
руксаку на леђима и чита писма, чита своју рану младост и то му 
подмлађује  трошне године. 
 Друга, мање потенцирана али забиљежена, јесте и прича 
о расељенима унутар исте државе и њихова тешка патња за 
завичајем. Ријеч је о досељеницима у Равно Село људи из Лике, 
Крајине, Босне и Црне Горе, о брђанима који нису лако могли да се 
навикну на равничарски амбијент и менталитет људи.  
 Посљедњи лет у детињство могу да читају и тинејџери и 
часни старци, они у завичају и они у дијаспори. И не само они којих 
се ова сага тиче и који се препознају као стварни ликови (осим 
Милијане Неоричић, заједничке чежње равноселских дјечака), 
читаће га радо цијели један нараштај стасао у социјалистичкој 
Југославији. Не ради се ту о југоносталгији, него превасходно о 
ламенту над једним мирним временом у коме су се могли несметано 
зачињати и онда и остварити младалачки снови и узлети. Није то 
било вријеме материјалног изобиља, али ни пуког сиромаштва. Ако 
је и било тјескобе те врсте (немати пара за гумицу за брисање при 
поласку у први разред), та тјескоба није спречавала поглед у небо 
и звијезде, или, можда баш зато је машти омогућено да их досегне 
и материјализује, као што је то случај са Мајклом Стентоном 
и ровером на Марсу. Слобода игре у дјетињству, а ње је било у 
изобиљу,  родно је мјесто  слободе избора у зрелом добу, јер је 
игра праискуство, стечена сигурност и повјерење у властиту снагу 
и могућности.  
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 С друге стране, нараштају постјугословенског доба, 
биће занимљива хроника једног давног времена са свим својим 
ограничењима и законитостима развоја идеологизованог друштва. 
Културни и образовни садржаји, економски и политички, појављују 
се ненаметљиво, као позадина и ехо главног тока приповиједања у 
оној мјери у којој дотичу дјецу и њихову породицу. Биће ту страха 
од Голог отока, туге због пада Ранковића, потока суза уз филм 
„Један дан живота“, али и плача за Јосипом Брозом 1980. године, 
збуњености од сазнања да је Гари Купер заправо Гери Купер. 
Гледали су се страни филмови и слушала музика првих музичких 
бендова, опонашали Индијанци и носио шешир „а ла Купер“ и 
„хавајске“ кошуље, али и уз ритам добоша Лоје Добошара сазнавале 
вијести, обавјештења о културним представама,  фудбалским 
утакмицама, времену пољских радова у селу – а све педантно и 
увјерљиво исприповиједано, па се доима као какав документарац 
друге половине прошлог вијека. 
 И, коначно, свакоме ономе ко се уморио од читања 
постмодернистичких књижевних експеримената сваке врсте, 
биће задовољство да ужива у приповиједању класичног типа, 
занимљивом, духовитом и, помало бајковитом. Чини се да је писац, 
слажући слику једног времена, сложио и свој тестаментарни 
мементо на један трајнији и супериорнији начин у односу на 
варљиве помодарске излете и циљану клијентелу. 

Јелина ЂУРКОВИЋ 
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РОМАН О РАВНОТЕЖИ СТВАРНОГ И МОГУЋЕГ

(Здравко Згоњанин Баћо, Дневник Леоне Југин, „Свет књиге”, 
Београд 2021)

 Kњигом Дневник Леоне Југин Здравко Згоњанин Баћо 
излази поново пред читалачку публику с романом који, као и 
његов претходни роман Ена с насловне стране нуди занимљиву 
и заводљиву прозну повијест. Натопљен лирским и емотивним 
пасажима, са лијепим и једноставним приповједачким ткањем, 
овај роман припада оној категорији прозних књига које се могу 
читати са задовољством.
 Према рангу у хијерархији вриједности и према фабули, 
роман се може сврстати у такозване билдунгс романе (романе о 
одрастању). У књизи аутор прати духовни развој главног јунака 
– младе Леоне, од дјетињства до доба кад њена личност достигне 
одређено образовање и оспособи се да испуњава моралне захтјеве 
према себи и према друштву. 
 Радња романа, то јест онај низ међусобно повезаних догађаја 
о којима аутор прича, показује велику разуђеност и обухвата више 
епизода, заплета и расплета. Стожерни лик, његова главна личност 
је Леона. Њени родитељи љекари, прешли су из Тузле у Сарајево, 
да би касније наставили рад на клиници у Паризу. Леона одраста 
код баке Станије у Тузли, завршава студије у Сарајеву и добија 
посао у Скупштини града, у кабинету градоначелника. Лијепа, 
разумна и самопоуздана, она плијени пажњу својом појавом. Кроз 
приповиједни ток романа, аутор открива прилично увјерљиво њену 
психологију, њену духовну и менталну структуру. 
 Успјешна и на послу, пажљиво прати животне ситуације, 
промишљено бира друштво, да би током једног младалачког 
дружења упознала Павела, амбасадора Пољске у Југославији. 
То познанство прераста у искрену љубав која ће бити крунисана 
вјенчањем у Венгрову код Варшава, на имању Павелових 
родитеља. Јединствена је, заиста, панорама раскошне свадбене 
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церемоније у Пољској коју Згоњанин описује на врло ефектан 
начин. Упечатљиво.
 Књижевном сценом пролазе занимљиви ликови, 
различитих занимања и интересовања. Аутор сигурно зна које су 
личности аутентичне, то јест које је лично познавао и узео их из 
стварног живота, а које је обликовао према законима књижевнога 
казивања. Ликови су нераскидиво повезани са радњом, њихове 
инидивидуалне особености су понекад веома снажно истакнуте... 
Поменућемо само сарајевског градоначелника Стефана, Павеловог 
оца Казимира или Леонину другарицу Анастасију.
 У Леониној близини наћи ће се стицајем околности два 
млађа човјека чије карактере Згоњанин посебно представља. 
То су професор Жан из Париза и Марио, њен колега с посла. 
Обојица опчињени њеном физичком љепотом. Покушавају да јој 
се приближе, упорни у настојању да им се остваре потајне мушке 
жеље. Њихове жеље су једно, а стварност је друго.
 Међутим, судбина не дâ да над њом владају људске жеље -  
а то не да ни писац романа Баћо Згоњанин. Наиме, обојица упорних 
удварача брзо су изгубили Леону из својих планова и из видокруга. 
У њиховом случају границе између стварног и могућег помјерају 
се између онога о чему маштају и онога што им живот неумитно 
доноси. Преостаје да се из понашања ове двојице романескних 
јунака изведе и сљедећи закључак који писац сугерише: Све друго 
у нашем животу можемо да имамо или немамо, али увијек морамо 
да доведемо у равнотежу своје жеље и могућности.
 Посебно допадљив лик, пун топлине и оданости је лик 
Леонине баке Станије. Она живи сама у породичној кући у Тузли. 
Предана кући и дјеци, у свијести укућана, рођака и комшија које 
привлачи својом добротом, она је темељ дома, неко ко испраћа и 
дочекује, снага која држи на окупу све остале. Бака је центар око 
којег се одвија живот, а која о својима најближим брине најбоље 
што може. Увијек спремна да живот организује и поведе у добром 
смјеру. Док су јој син и снаха на послу у Паризу, њена основна 
преокупација је брига о унуци Леони. У тој бризи је садржана и 
она најплеменитија врста родитељске посвећености. Згоњанин 
доноси дирљив опис Станијиног одласка у старачки дом, призор 
напуштања куће у којој је провела живот.  
 „Нешто прије него што ћеш ти доћи, станем па гледам: Баш 
је лијепа ова наша кућа, лијепо велико двориште, посебно башта и 
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то племенито воће – говори бака Станија као да се није нагледала 
толике године. – Човјек може отићи преко бијела свијета, имати све 
шта му треба, али нема свој идентитет гдје је први пут заплакао, 
тамо гдје се родио. Зато се поново људи своме завичају враћају, као 
што ће се мој син и снаха вратити да живе у миру на прадједовском 
огњишту.“ (стр. 109–110).
 Нарочито снажно дјелује сами тренутак изласка из куће 
кад се полази у старачки дом:
 „На самом кућном прагу бака Станија оставила је велику 
вазну расцвјетаног босиока и неколико ситних новчића убацила у 
вазну. Пољубила кућна врата, прекрстила се и рекла: „Збогом кућо 
моја!“ Гледајући у баку, нисам могла а да не заплачем скривајући 
лице да не види моје сузе!“ (стр. 112).
 Сјенка туге за тренутак обујми и читаоца, једноставно му 
буде жао што се то све тако дешава људима у животу. Чудно је 
колико је мали круг који се затвара око људског живота, колико су 
изукрштане стазе којима ходимо – на својеврстан начин саопштава  
нам аутор. 
 Вишеструко је занимљив продуховљени лик свештеника 
Данила из Будве код кога ће Леона провести у гостима неколико 
дана,  уз искрене  пријатељске и богоугодне разговоре, и обострано 
међусобно поштовање. Леона је забиљежила тренутак, приликом 
поздрављања, на поласку из Будве: „У једном моменту нисам 
могла задржати сузе због растанка са тако драгим, племенитим, 
изнад свега високо моралним човеком – свештеником Данилом“ 
(стр. 50). Из романескне епизоде о свештенику Данилу произилази 
Згоњаниново увјерење да  човјек не смије чекати да буде срећан, не 
смије да чека неко боље сретније вријеме па да и он буде сретнији. 
Ипак, свако може да створи живот за себе, са својим вриједностима. 
Најважније је радити оно што се воли, а ако се то нема, онда мора 
да се воли оно што се ради. Љубави увијек има. Важно је да човек 
изађе из себе и схвати да постоји и неко други. 
 Роман Дневник Леоне Југин је компонован у девет поглавља 
која се у садржајном и тематско-мотивском погледу преплићу и 
прате дневничке записе главне јунакиње која је уједно и главни 
и најважнији носилац радње романа. Главну јунакињу аутор 
проводи кроз различите догађаје и ситуације, понекад и прилично 
неизвјесне – у којима ће се она ипак знати да снађе, тако да се и 
читалац почиње радовати њеним животним успјесима. 
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 Основна тема и иманентна одредница романа је ипак 
љубав. То је она основна осјећајна и мисаона нит која повезује 
значења, различите мотиве и ситуације. Међутим, у роману, љубав 
није само осјећање и емотивни занос. Јесте и то, али овдје је 
љубав на првом мјесту, то је у ствари истинска врлина човјекова, 
морална категорија, стремљење да се уради нешто добро. Љубав 
тражи и друге људске врлине, напаја се њима, зависи од њих. То 
су, прије свега, доброта, честитост, искреност. Све то истовремено 
препоручује за читање Згоњанинов роман. 

Стево ЋОСОВИЋ
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ДОК ПАМТИМО И ПОСТОЈАЋЕМО
(Раде Р. Лаловић, Памтим да бих постојао,  ЦКИ Фоча 2021)

 Rаде Р. Лаловић је аутор који је радом на култури сјећања 
и памћења допринио подизању свијести о значају онога што је дуго 
свјесно или несвјесно потискивано, а он овај пут нуди читаоцу 
књигу која, између осталог,  указује на значај његовања културе 
сјећања и памћења.
 Књига Памтим да бих постојао аутора Рада Р. Лаловића 
посвећена је проучавању проблема памћења историје, његовању 
културе сјећања и памћења и значају културе сјећања и памћења.
 Упечатљивим насловом књиге Памтим да бих постојао 
указано је на два аспекта: памћење – као услов индивидуалног и 
националног постојања и заборав – оно што не смијемо дозволити 
јер тиме губимо себе, свој идентитет.
 Структурално књига есеја Памтим да бих постојао 
подијељена је на шест тематских цјелина симболичних наслова 
унутар којих су обједињени сродни садржаји. Свака цјелина има 
своје особености, али и оно заједничко што је везује са осталим 
цјелинама.
 Јасно је да темеље знања добијамо у школи, па није случајно 
што је први рад у књизи посвећен изградњи личног и националног 
идентитета и култури сјећања и памћења у школској пракси те се 
тако кренуло од почетка формирања свијести о значају културе 
сјећања и памћења. А кренуло се од самих термина Холокауст, 
геноцид, злочин против човјечности, односно од онога у чему се 
умоногоме гријеши. Да бисмо говорили о било чему, неопходно 
је именовање па је у књизи указано и на проблем терминолошког 
одређења о злочину над Србима у 20. вијеку, посебно у НДХ.
 Оно што је посебно значајно за просвјетне раднике јесте 
методологија проучавања страдања Срба у 20. вијеку у функцији 
његовања културе сјећања и културе памћења. Поредећи кулутру 
сјећања и памћења код Јевреја и Срба компаративном методом 
указано је колико смо били немарни као појединци, али и као 
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колектив у очувању културе сјећања и памћења. У књизи се преко 
објашњавања термина култура сјећања долази до примјера пјесама 
погодних за анализу у школској пракси, али и указује на значај 
системског његовања културе сјећања и памћења у функцији 
очувања личног и националног идентитета. А како то урадити од 
најранијег периода у образовном систему показано је кроз могући 
модел који јача лични и национални идентитет и његује културу 
сјећања на страдање Срба.
 Почевши од очувања српског идентитета у образовном 
систему у есеју О српском идентитету у стиху и азбуци, указано 
је на очување српског идентитета кроз очување онога што је данас 
нарочито угрожено, а то је ћирилица. Избором анализираних 
пјесама о писму и ауторима и знајући да нас је пјесма одржала и да 
их учимо одмалена, свјесно је показана испреплетеност поезије и 
писма, али и да кроз поезију треба оставити печат о значају писма и 
на тај начин утицати на чување националног идентитета. Избором 
анализираних пјесама Раде Р. Лаловић подсјетио је и на темеље 
наше писмености: Ћирила и Методија, Венцловића, Мркаља, Вука, 
на ћирилицу којом је све наше исписано и коју треба системски 
бранити и чувати.
 Истом том ћирилицом Раде Р. Лаловић је исписао есеј 
Српска поезија страдања и патње и подсјетио нас на жртве, бол 
и патњу који су незамисливи, али који су уткани у нашу историју 
и које не само да не смијемо заборавити него можемо и морамо 
његовати сјећање на њих.
 Друга цјелина названа је Мој народ над њима држи опело, 
а то није случајно, јер смо сви ми дужни да држимо опело онима 
који су жртве мучења, убијања, свирепости и на тај начин сачувамо 
и његујемо културу сјећања на жртве. У овој цјелини указано је 
на циљеве изучавања страдања Срба, Јевреја и Рома у оба рата, 
страдање Срба од 1945. до 1991. као и у Отаџбинском рату од 1992. 
до 1995. године. Такође, оно што је битно за просвјетне раднике, 
указано је на изворе учења за наставнике, али је наведен и недостатак 
извора у читанкама за ученике. У овој цјелини су наведени и називи 
текстова који би били погодни за интерпретацију како у основним, 
тако и у средњим школама. Надаље су наведени исходи учења, као 
и могуће наставне јединице за ученике основних и средњих школа. 
Оно што, свакако, олакшава наставничку праксу јесу примјери 
задатака за истраживачко читање одређених текстова.
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 Битно је напоменути да су у есеју Још једном о његовању 
културе сјећања у школској пракси истакнуте предложене наставне 
јединице, исходи учења, али је и указано на неопходност познавања 
историјских чињеница, као и на то да се не изазива мржња него 
само и једино сажаљење према жртви, а онда и сјећање на бол и 
патњу саме жртве па и народа у одређено вријеме и под одређеним 
историјским околностима (стр.96).
 У овој, посебно примјењивој и значајној цјелини за 
наставнике, показано је како би наставници могли интерпретирати 
одломак Данак у крви у функцији његовања културе сјећања на 
страдање српског народа. Предочени су истраживачки задаци 
подијељени у неколико група,  показано како се може изградити  
корелација са одговарајућом пјесмом и како искористити савремена 
средства у наставној пракси.
 Када се помисли на слободарску мисао, отпор, пуцањ за 
слободу, прва мисао и прва слика бива Гаврило Принцип. Управо 
у  трећој цјелини, названој Пред оком само једна слика, сабрани 
су есеји о Гаврилу Принципу у поезији. Показано је како Гаврило 
Принцип стоји на почетку и крају Великог рата, а мотиви у поезији 
о њему подијељени су на принциповске и Принцип као мотив. А 
за Принципа се неминовно везују пуцањ и Сарајево, као што се и 
почетак задњег Грађанског рата везује за  пуцањ и Сарајево. Ваљда 
је нека судбина тако хтјела да су узроци трагедија слични па је стога 
јасно зашто је аутор у овој цјелини кроз есеј Сарајевски карамлук 
1192-1995. у српској поезији показао и страдања Срба у Сарајеву 
током Грађанског рата, као и болну слику Сарајева преплављеног 
сликама ужаса, страдања, крикова бола.
 Четврта цјелина названа је Невесиње невен сије Ти коприву 
сади. Симболично је  аутор приказао да су Невесиње и Херцеговина 
увијек сијали невен, али да су неки други ту жељели коприву. 
Проћи кроз Херцеговину, а не чути о страдањима Херцеговаца 
и не видјети јаме, скоро је па немогуће. У четвртој цјелини су 
кроз мотивску анализу пјесама приказана  страдања Срба у 
Пребиловцима, на Корићкој јами, у Придворици, у Кифином селу, 
а као критеријум је узет однос пјесничког субјекта према злочину, 
односно да ли је пјеснички субјект био свједок злочина, или жртва 
злочина, или пак у некој врсти молитвеног односа према злочину. У 
четвртој цјелини су кроз поезију и објашњења описане и ране, као 
и средства којима су жртве мучене и убијане, али како аутор каже: 
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Нож, сјекира, брадва, шило, рана, крв, згњечене очи и крвников 
лудачки хистерични смијех као мотиви, пјесничке слике и симболи 
траже од свих молитву за спас и спасење душа невиних жртава, 
али и молитву за непријатеље наше, траже сјећање и молитвено 
памћење свих страдања на нашем крсно-васкрсном путу... (стр. 
184). Такође у овој цјелини је у сонетној форми пјесама и преко 
објашњења тих сонета приказано како је наш народ у различитим 
временским интервалима и на различитим мјестима страдао и које 
је муке доживио.
 Пета поетска цјелина названа је Кад Јоаникије раздани 
апсану. Симболичан наслов који уноси наду у оно да свјетлост 
увијек нађе свој пут па и у оне најмрачније просторе и душе. У 
овој цјелини кроз есеј Неколико поетских слика са антисрпским 
комунистичким рукописом представљене су поетске слике са 
антисрпским комунистичким рукописом, при чему је наглашено 
да су наведени документи само историјска назнака амбијента из 
кога су настајале поетске слике. Кроз поетске слике показано је 
како су Срби на различитим просторима страдали и које су муке 
поднијели од комунистичке руке.Са овог временског периода 
аутор у наредна два есеја приказује како су пјесници доживјели и 
опјевали савремено стање у Црној Гори. Приказане су и поетске 
слике које приказују тежњу да се разори српски језик и црква у 
Црној Гори, као и напори да се Србима забрани да посјете гробља 
и мјеста страдања. У есеју Епископ као пјеснички мотив кроз 
поетске слике и објашњења приказани су они који воде народ и 
стоје на бранику, они чија рука показује исправан правац, они који 
су свјетлост, а то су митрополит Амфилохије и епископ Јоаникије.
 Није случајно то што се пета цјелина завршава пјесничким 
мотивима о онима који крстом бране, а ни то што шеста цјелина, 
названа Крвав уштап као божур никну, почиње управо есејом у 
коме се акценат ставља на Ногов Сонет крстоносац. Анализом се 
долази до оног најбитнјег да се сви нађемо на раскршћу бирајући 
пут у висисну, ширину, или, не дао Бог, стрмоглаво у дубину. А 
приказано је и како су пјесници Мирослав Максимовић  и Стеван 
Раичковић својим дјелом пронашли свој пут у висину и ширину.
 Ова књига подсјећа да је наш народ одувијек страдао 
и да скоро нема неке дуже временске одреднице у којој нисмо 
страдали и били гоњени. Но, оно што је важније, књига носи једну 
универзалну вриједност кроз ону мисао да не смијемо заборавити, 
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морамо памтити и опростити да бисмо постојали. 
 Књига има улогу очувања индивидуалног, породичног и 
националног идентитета, јер чувајући себе и читајући овакве књиге 
чувамо и преносимо знање на породицу, а кроз здраву породицу 
чувамо и национални идентитет.
 Такође, ова књига има образовну и културолошку мисију. 
Образовну испуњава у потпуности јер је од велике помоћи 
просветним радницима при тумачењу и приступу текстовима са 
тематиком страдања, потом омогућава да сазнамо оно што је било 
потиснуто, позива да се замислимо над оним што нисмо знали 
и запитамо зашто нисмо знали. Културолошка мисија је у томе 
што је проговарајући о овој теми аутор показао значај културе 
сјећања и памћења, а без сјећања, његовања и чувања свога нема 
ни националног идентитета. И можда, на крају, као опомена свима 
нама треба да стоји ПАМТИМ ДА БИХ ПОСТОЈАО.

Даринка ИВАНИШЕВИЋ
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СРПСКА ЕКСПРЕСИЈА ЖЕНСКОГ ПЕРА
(Јелина Ђурковић, Kobieti serbskie, Кросно 2020, Пољска)

 U досљедном процесу приближавања пољских читалаца 
достигнућима савремене балканске поезије, Олга Лалић-Кровицка 
представља још један свезак у сопственом преводу: пjесме Јелине 
Ђурковић  „ Жене српске” (пл. Kobiety serbskie). Збирка се састоји 
од увода Вилина влас и  42 текста који завршавају у 3 диjела: 1 - 
Српкиње (12 текстова), 2 - Астралне сјенке (25), 3 - Хелене (5). У 
књизи се крију многе културне и историјске референце („јер само 
код Срба / јунаци себи граде споменике / у невољника души.“), 
лоцирајући лирске ситуације у мрежу алузија на мjеста, догађаје и 
људе познате и са историјских страница и из митологије ( посебно 
словенскe, „Очеви / вилине власи у праћке истежу / и синове 
дарују“), међутим, текстови Јелине Ђурковић могу се тумачити у 
интимном контексту са универзалним значењем.    
 Наслов свеске ограничава женскост на национални прид-
jев, али назначена сингуларност „омогућава“ да се чита као 
било које женско „Ја“, без обзира на географске и временске 
услове. Већ почетна лирика, Вилина влас, уводи нас у подручје 
старословенских вјеровања („Седамдесет и седам кољенаца / у 
вилиној власи“), да бисмо постали изговор за писање интимне 
„хронике“ жене подвргнуте до немирне страсти, борећи се са 
сопственим идентитетом: „Танка и сјајна, и устрајна, / жаркаш 
било закочено / да те срце не издржи.“ 
Горњи фрагмент се односи на етеричну природу нимфа, створења 
у поређењу са лудим дјевојкама, тим више што су мушкарци често 
падали у лудило кад би их видјели. Тијела вила су готово провидна, 
крхка, прозрачна, попут силуета дама (често представљене као 
флора и фауна): „Ово крхко тијело / снагом оскоруше нагорко сочи / 
у густу цваст до плода.“; посматрамо готово нестајање, растварање, 
губитак „ја“ у универзуму сопствених осећања: „Танка и блистава 
/ Жена које нема“,„њежна као љиљан“, „танке ластавице“. Ова 
суптилност такође обиљежава душу: „Скровито и тихо, / женски 
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мека душа несмиљено сочи“.
 Тема размишљања Јелине Ђурковић је пролазак времена 
у комбинацији са пропадањем, разарањем: „Столп стамени / у 
распадању и сам се камени.“, а истина о људској судбини се преноси 
егзистенцијалним сликама, на пример „Мртав голуб затурен у 
живицу“. Женско постојање, како у приватној, националној, тако 
и у друштвеној сфери, није без туге и жаљења: „иње зароби ми 
очи.“„слути боју плача. “ или чак јека: „И када мине дан сврнут 
у лелек задаваљени,". Свакодневни живот изгледа као сива ружна 
магма и ријетко постоји стварни договор између партнера: „мале 
ријечи, мали дани, / мали покрети, / безлична јутра, бесциљни сати, 
/ празни разговори“. Иако младожења и невјеста остају заједно, 
једно поред другог, једно са другим, они заправо доживљавају 
отуђеност, усамљеност и напуштеност: „Бескрајни плави круг. / 
Бескрајни плави круг. / И ми. Сами ".
 Живот тече „између два нова дана“. Цитат, иако је ријеч 
о данима (а не о дану и ноћи), указује на систем борбе између 
амбивалентних сила: бијеле и црне, свијетле и тамне. Пејзаж је 
у почетку тежак, надима се од тјескобе: „Куцавице бурне крви   
“„оловни облаци” висе над нама. Природа носи црну одјећу: 
„два врана гаврана“, „црна душа оскоруше“. Без „угодних“ боја 
у историји постоји и „затворење“: опет смо несрећни, / опет нас 
има по пећинама Лике / и мрачним продолинама Босне, забасалих 
у тмуши;“. У другим одломцима, међутим, свијет се разведрава, 
појављују се: „бијели птићи“, „бијели свици“, а поетска машта 
Јелине Ђурковић емитује свјетлост: „Као скровита ријеч / што јој 
чак ни у сну нема даље, / мину раскош пути у астралне хаље.“, 
„да му се лице озари  љубављу“, и на крају се директно окреће ка 
ужареној жутој звијезди: „њежна као  љиљан, сунцоликог лица“.
 Одвојено цитирајмо фрагмент: „Кад дуњин цвијет /кад 
бијело јагње / кад дјевојачка бијела марама /, тратинчица бијело 
лице / сунцу /кад окрене“. Занимљиво је да није дјевојчино лице 
бијело, већ шал, док је тратинчица као резултат оличења. Бјелина 
се појачава и подиже у контакту са сунцем. Још једно усредсређено 
стање сјаја биће тема ватре: „да се изађе из пламена“, „помози ову 
ватрицу / што тиња у мени“.
 Користећи симболику боја и игнистичке асоцијације, 
пјесникиња поново ствара богатство унутрашњег живота главног 
јунака, који је савремени преокрет, и Хелене, дивље и смирене жене 
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која жели и мора да именује своја осјећања, бриге и потребе. Као 
што је написао Казимиерз Вика: „Искреност није ништа друго него 
вјерност свијету који се доживљава емоционално, она је уједно и 
потпуно ослобађање себе“.  Пјесникиња са Балкана често говори 
поткожно, неочигледно, интуитивно, али са увјерењем и великом 
снагом изражавања, умјетничким утицајем.

Аркадијуш ФРАЊА

Превела са пољског: Олга Лалић Кровицка
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АУТЕНТИЧНА  ИСПОВЕСТ О СИМПТОМИМА 
ДРУШТВЕНЕ ДЕГЕНЕРАЦИЈЕ 

(Томислав Крсмановић, Бриселски двојник, ИК „Теовид", Београд 
2020)

 Rоман Бриселски двојник Томислава Крсмановића пре 
би се могао разумети као дневничко исповедни наратив, него 
као провизоријум, или узгредно литерарно сажимање животног 
садржаја распоређеног од првог дана септембра 1965. године до 
последњег дана октобра 1994. године, дакле од почетка првих 
поратних криза и трагања за решењима која би поправила бројне 
дефиците због којих је дошло до раскорака између негдашњих 
обећања о бољем животу и сурове реалности у којој је већ био 
актуелан наговештај будуће пропасти заједничке државе. 
 Крсмановићева проживљена мукотрпност, трагања за 
животом какав је требало да буде, а не какав је доиста био, 
представља окосницу казивања о ходу по ивици друштвене 
маргине и  стању често паранормалнe  стварности, посебице од 
оног тренутка када је из једне од иних обданица у његов живот 
ушао двојник -  лик са његовим оличјем како би му живот и јавно 
појављивање учинио тескобним и деградирао његов свеколики 
напор да отиснут у свет пронађе живот о коме је  у раним данима 
маштао. 
 Притом, читаоци су у прилици да прате његово проницљиво 
разумевање непрестаног поратног нарастања бирократије, 
социјалних неједнакости, унутарњих тензија због самовлашћа 
и труда олигарха да сачувају стечене привилегије и положаје 
сопственог приватног и  јавног живота,  не слутећи којом брзином 
их „неко гура у погрешном правцу“. 
 Неизмаштаним описом симптома друштвене дегенерације 
и сопственог душевног стања у које га увoди непрестано присуство 
двојника, Крсмановић вешто структурише низове заплета о 
узнемиравајућим психолошким стањима у којима је мимовољно 
истовремено и посматрач и протагониста – заточеник реалног и 
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надреалног, агресивног и екстравертног, налик јунаку романа 
Двојник, и генијалног Фјодора М. Достојевског. 
 Томислав Крсмановић на супстанцијалан начин 
транслатира читаоцу лично виђење догађаја који су га као и 
многе током шесдесетих година прошлог века запутили по иним 
просторима где се нажалост, и поред другачије утемељених система 
вредности, многима те и њему, бар у почетку, нису испунила 
жељена ишчекивања. Шта више, сусрети са „Југовићима“ који 
су суочени са промашајима зацељење тражили у сумњивим  југо 
– ресторанима, железничким станицама где је најјача емоција 
била везана за повратак на место почетка, или у црквама где су 
се сабирали сви промашаји обескућених – онеспокојавајући 
и устопни. Отуда би се ово прозно саопштавање Томислава 
Крсмановића у неколиком смислу могло читати и као хроника о 
личном и колективном трагању за давно погубљеним ситницама 
и крупницама које помно и неодступно обликују појединачни и 
колективни амбијент у коме неко живи, а неком се чини да живи, 
будући да је лишен могућности да му у неком континууму  буде 
обелодањена та заблуда.
 Митолошки обрасци по којима функционишу усудни 
простори из којих је Крсмановић, као и небројени из његове 
генерације, затумарао светом и сном трагајући за другим и 
другачијим, неодвојиви су од његове суштости, од његовог 
разумевања објективности и критеријума који су га водили 
кроз време добитака и губитака, кроз несмирајност допрлу и 
до времена садашњег, у коме су ригидни обрасци међуљудске 
комуникације, нажалост,  “нaпредовали” у односу на давне дане 
када  је  започињао свој младалачки сан. Дакле, небројени догађаји 
у распону од његових првих спознаја о збивањима у стварном 
свету, до самосуочења са осећањем извесне изопштености – са 
привидом лишавањем могућности утицаја на животне токове, нису 
били ни налик онима виђеним у младалачкој пројекцији будућег 
живота и ту, рекло би се, почиње аутентичан исповедни ток у коме 
је вeштим замахом инкорпорирао догађаје, времешним читаоцима 
одвећ добро познате, попут оног који је до њега допро путем 
радио таласа о смени врло блиског и надасве моћног сарадника 
председника СФР – Јосип Броза, или пак, али само у фрагментима, 
неколика закључивања о активностима антисрпске емиграције, 
која је у то време била итекако видљива. Сегменти тог казивања, 
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утисак је читаоца, подсећају на део пролошког слова и структуру 
казивања у роману „Људи са четири прста” Миодрага Булатовића. 
Крсмановић, међутим, зa разлику од њега, на остензиван начин 
шири своју исповедност на  контекст политичких и неких других 
догађаја који су потресали њихове савременике. Ту, пре свега 
мислим на његове запажаје о наговештају шестодневних израелско 
арапских сукоба средином 1967.године – историјски гледано и до 
дана дањег нерешених, а онда и догађаје који су наредне 1968. године 
кулминирали уласком трупа Варшавског пакта у Чехословачку. 
Већ је знано шта је та година значила и у политичком животу наше 
земље – у смислу студентско-радничке побуне, после које ништа 
више није било исто. То је у Крсмановићевом „странствовању“ у 
Белгији био период у коме је његов „двојник“ „све више постајао 
његова опсесија, његов „алтер его“,  његова „ноћна мора“ која у 
знатној мери представља окосницу психолошког уобличавања 
романа „Бриселски двојник”.
 Крсмановићеви сусрети са албанском емиграцијом 
нису постранични сегменти у овој прози. Напротив, они у 
неколиком смислу представљају значајан и саставни део његових 
реминисценција из периода бриселског живота, његов непрестани 
социјус, устопник његових страхова, његове стигме  - реалне 
или не, али свакако свеприсутне. У неколиким слојевима романа 
читаоци ће запазити његове  запитаности, на које, утисак је, не 
добија валидне одговоре, без обзира на његову често наглашену 
ретроспективност из које би му, за очекивање је,  неки поновљени 
обрасци интерног и екстерног сазнања помогли при доношењу 
значајнијих одлука или бољег разумевања стварности: рецимо - 
зашто би га неко мрзео; зашто је политика толико сурова и лишена 
сентименталности; зашто његова сапутница Ани ни после четири 
године заједничког живота не успева да  реагује на очекивани начин 
при доношењу неких значајних одлука; зашто се негде дубоко у 
њему стани помисао да би било реалније да на његове подухвате 
она другачије реагује; зашто је његов „двојник“ истовремено и 
његов мучитељ; шта ће га сачекати када се врати у земљу и које 
којих још запитаности на које није добио одговор – могуће је ни до 
дана данашњег? 
 Нема никакве дилеме – Томислав Крсмановић је у ову 
прозу умрежио и значајне антрополошке (филозофске, анатомске, 
психолошке, социолошке)  нити које га чврсто везују за догађаје у 



178

којима је био сведок и жртва, неретко и мимовољни учесник чија 
је искуственост касније била драгоцена у његовом чињењу унутар 
Покрета за заштиту људских права, чији био један од оснивача и 
пружаоца помоћи пострадалима у поратној домовини, нарочито 
у времену када је узбујало повређивање људског достојанства 
и неретко чињена злоупотреба психијатрије у разрачуну са 
неистомишљеницима. Једна од жртава таквих прогона био је и сам 
Томислав Крсмановић. 
 Судећи по овој вешто структурисаној прозној исказници 
могло би се закључити да је Томислав Крсмановић био бунтовник 
са разлогом, а колико га је то током живота коштало, верујем да ће у 
сабирању учињеног, или неучињеног он сам то најбоље проценити 
и коначно доћи до одговора – ко је у догађајима о којима слови био 
победник а ко поражени.

Видак М. МАСЛОВАРИЋ   
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ЛУЦИДНИ  ПСИХОАНАЛИТИЧАР ХЛАДНОГ РАТА, 
И  ПОСЛЕ ЊЕГА

(Томислав Крсмановић, Бриселски двојник, ИК „Теовид”, Београд 
2020)

Les refoulements retires ‒ из подсвести у свест извучена 
потиснућа.

 Bорац за права човека и приповедач Томислав Крсмановић 
у свом аутобиографском роману „Бриселски двојник“ сећа се 
судбине интелектуалца у времену Хладнога рата и блоковских 
подела света. Било је једно време када је сваки умни човек са 
жељом да упозна културу и политику Запада био сумњиво лице 
на Истоку, а онај са жељом да упозна културу и политику Истока, 
сумњиво лице на Западу. Пошавши из послератне Југославије у 
Белгију и тражећи самог себе на својим путовањима на којима 
човек себе најбоље упозна, Томислав Крсмановић сусрео се са 
ветровима хладноратовског времена, али и са својом подсвести, 
страховањима и сенком, сачувавши снагу за рационална питања у 
добу највећих политичких ирационалности. 
 Приметивши да је праћен и надгледан од политичких 
служби са разних зараћених страна, анализирао је сопствене 
реакције стрепње, параноје, подозрења, чуђења или беса, али и 
рационалних увида и закључака, при повратку из шестогодишњег 
азила у Белгији јула 1971. године медитира у возу: ...Врло деликатно 
питање. То покушати значи дирнути у осињак, у забрањени 
домен. Шта очекује интелектуалца по повратку са Запада: 
конформизам, сарадња са властима, или критички став? Ово 
последње значи распеће на крсту, каменовање, линч. Закључујем 
да је најрационалније решење: избегавати било какво неслагање 
са властима, изабрати стратегију неке врсте дискретног 
конформизма, не одговарати на било какве облике неправди или 
провокација. Одмарати се, бавити се спортом, онда ће доћи 
сан, снага и концентрација. Јер ако нема сна, нема снаге, нема 



180

концентрације, нема рационалности, нема одмерености. Своме 
народу ћу помоћи тако што ћу се трудити да пренесем сазнања 
из Белгије, пре свега на радном месту, затим у породици, међу 
пријатељима, на јавним местима. Професија, каријера, стан, 
егзистенција, породица, брак, деца ‒ то су сада моји приоритети...
 Међутим, у Томи Крсмановићу укрштају се путеви разума 
светски образованог посматрача, са много старијим стазама 
српског етнопсихолошког архетипа, увек спремног на копање до 
темеља и на борбу до истине: Али не схватам ко стоји иза овога? 
Запад? Исток? Југославија? СССР? Масони? Тајне ложе? ЦИА, 
Наполеонови наследници, усташе? Мој отац ми је казао још 
почетком 1950-их година да Југославијом владају велике западне 
државе? Које? Ваљда се и оне међусобно боре за превласт? Са 
киме смо ми? А Совјетски савез? А Кина? Шта хоће од мене?...
 Крсмановић се сећа живота у вртлогу сукоба 
хладноратовског шпијунирања, али не само великих сила, већ 
и интерјугословенских сукоба који су се већ тада преместили 
на територију  Европе. Он на леђима носи судбину етничких и 
политичких драма које није иницирао, и које он не може да реши, 
али је као образован човек разапет њима. „Интелектуалац је на 
власти, иако ни од кога није добио мандат“- писао је Жан -Пол 
Сартр. Зато га свака власт користи за своју пропаганду, као што, 
затим, и своје „чистке“ почиње њиме. Крсмановић то зна. Његова 
стрепња преплиће се са стварношћу, јер  је тадашња стварност 
сваког мислећег бића  била стрепња: ко се њиме игра и ко жели да 
га злоупотреби?
 Мени је јасно казао директор Фебекопа у Бриселу  да ме 
враћају у Београд да се тамо борим. Зашто? Против кога? Ко 
ми даје такву улогу, због чега? А мој друг Рата безбедњак ми је 
казао у Београду пред полазак за Брисел септембра 1965 године, 
да ме шаљу на задатак у Брисел. Спомињао ми је стално белгијске 
„тестераше” ( Албанце), да ће ме гурнути њима у руке. Па ја 
сам заиста све време имао неприлике са младим непријатељски 
настројеним Албанцима?...
 Крсмановић на крају закључује мислима часног и храброг 
српског родољуба који је демистификовао  машинерију „рибара 
људских душа“, ма од кога она долазила: После шест година 
боравка у Белгији, у егзилу, враћам се кући, одлучио сам да се 
вратим у своју земљу, одакле сам, где ми је место, где су сви моји, 
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где другде могу да одем?...
 Један од првих оснивача  Покрета за заштиту људских права  
у послератној Југославији, храбар интелектуалац, али и човек 
сачуваних емоција за свој народ, Томислав Крсмановић, у  роману 
свести и подсвести, укрстио је лутања писца и његову судбину 
у политичким параноидним поделама света, са психолошком 
анализом „Двојника” Достојевског, оног двојника који је у свима 
нама пре него што га видимо на улици или иза наших леђа, али 
и са дубинским преиспитивањима смисла и моћи психијатрије у 
времену политичких злоупотреба. 
 Одужујући се успомени на свога рођака, смелог 
послератног, по интуицији етно-психијатра Веселина Савића, 
кога је и потписница ових редова такође познавала, Томислав 
Крсмановић питао је у  књизи оно што је било питање читавог 
његовог живота: где су границе злоупотребе психијатрије у 
политичке сврхе на западу и истоку ? Шта свесни интелектуалац 
може да учини против манипулатора којима је он највећа опасност, 
и против оних који од њега желе да направе пацова у лавиринту са 
једним  улазом и једним излазом ?
 Где су границе експеримента над људима и политичког 
играња њиховом психом на јави и у сну ?
 Шта је игра, а шта стварност у злоупотреби људских душа?
 Зашто је мислећи човек сметња сваком политичком режиму 
и шта, једино, у игри лудила може да спасе његову личност од  
распада ?
 Није случајно што се Крсмановић бави „двојником”, темом 
лудила, али и вечном митском темом поновног рађања.
 На сва ова питања Томислав Крсмановић  одговорио је још 
једним аутобиографским романом, као да је хтео да каже оно што 
ми у дубинској анализи одувек знамо: Живот ме је бацао на све 
политичке стране, политичке службе су ме прогањале, људска 
права су ми цртала пут борбе, образовање ме је штитило, али, 
спасло и сачувало ме је једино писање. Боље рећи: дисање кроз 
писање.
 Томислав Крсмановић као борац коме нису могли да 
натакну лудачку кошуљу, после многих искушења опстаје до 
данас, зато што је писац и зато што су савест, сећање и тајна у 
њему, претворени у аутобиографски роман, јачи од свих „тајних 
служби“ света. 
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 Зато је и роман Томислава Крсмановића  победа људске 
савести над мраком  манипулације политичких убица. Његово 
сећање је бесмртност, јер сећање јесте бесмртност ‒ како је писао 
Анри Бергсон. 
 Бриселаски двојник је изнад свега стилска и тематска 
иновација. Да ли је неко досада овако нешто написао? Будимо 
искрени: НЕ. Данас се тражи нешто ново. 
 Подржимо нашу културу. Култура ће Србију повући са 
дна. То треба да знају кланисани душебризници и надзорници 
који одређују рангирања писаца. Нека погледају мало изнад својих 
егоцентричних диоптрија. Нама је најважнија наша национална 
заједница.

Мила АЛЕЧКОВИЋ
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Kultura
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BESJEDE

Матија БЕЋКОВИЋ

ГЕНЕРАЛ МИХАИЛОВИЋ*

 Uзимам реч као изасланик Престолонаследника 
Александра, као члан Крунског савета и као син свога оца, на 
откривању бисте генерала Михаиловића, вође првог покрета 
отпора у Европи - „легендарног хероја" како га је назвао други 
легендарни генерал Де Гол, одликујући га орденом Ратног крста, 
указом који је читан пред свим батаљонима француске војске.
 Свакако да међу легендарним херојима има равних генералу 
Михаиловићу, али тешко да му има равна међу новомученицима, 
како још није назвала његова црква тог монархисту кога се краљ 
одрекао, а он краља није никад и ни по коју цену. Овај трагични 
јунак, најодликованији и најобразованији српски официр који од 
младићских дана није скинуо униформу, служио је три краља. 
Са двојицом је водио победничке Балканске ратове и прешао 
библијску Албанску голготу. Под трећим је био Врховни командант 
краљевске војске и министар војни једне савезничке владе. Био је 
први вођа првог покрета отпора у историји који је био уцењен и 
за којим је расписана потерница, У некој врсти пародије историје, 
генерал Михаиловић је оптужен за колаборацију иако су у његовом 
штабу биле савезничке војне мисије, које су те клевете узалуд 
демантовале. Пошто није силазио испод хиљаду метара надморске 
висине, а на својој застави исписао: Слобода или смрт - тужилац 
је рекао да такве оптужбе "изгледају парадоксалне само на први 
поглед." Његову жену и троје деце окупатор је одвео у логор 
одакле их је избавио дајући у замену два заробљена немачка 
официра. На оптужбу да се није довољно борио против Немаца 
Јован Џон Пламенац професор Оксфордског универзитета је 

*Бесједа приликом откривања бисте генералу Драгољубу - Дражи Михаиловићу у 
Бијељини 8. августа 2021. године
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одговорио питајући Британску владу - није ли то иста примедба 
коју су упутили Стаљину. Још се нико није сетио да оптужи Немце 
да се нису довољно борили против њега и Југословенске војске у 
отаџбини гонећи је као свог највећег непријатеља на Балкану.
 Одлука Винстона Черчила да се на крају рата одрекне 
генерала Михаиловића у корист Маршала Тита била за судбину 
српског народа једна од најкобнијих у његовој вишевековној 
историји. Тим поводом Свети владика Николај му је написао: 
„Ви сте се одрекли генерала Михаиловића и одлучили за једно 
непознато лице из подземља, а тиме и против српског народа”.
 Слободан Јовановић је 11. септембра 1944. године 
Министру иностраних послова Идну упутио и ове речи: 
 „Кад је 1941. године српски народ везао своју судбину за 
судбину Велике Британије, ова последња стајала је сама у борби 
за правду. Нико од нас није очекивао да ће у завршној фази рата, 
после толико проливене крви баш Британци осумњиче да се даду 
водити од издајника. Та околност, а о другоме да се и не говори, 
створила је међу Србима како овде на страни тако и у земљи утисак 
да Влада Његовог Величанства, из неких непознатих разлога није 
више пријатељски расположена према срспком народу”.
 Можемо ли додати како се чини да је унеколико тако и 
до данас. И као да је остајући верна том расположењу Британска 
влада недавно предлагала резолуцију о геноцидном српском 
народу, оном који је неколико пута био предвиђен за уништење, 
оном једином народу у Европи за кога су нацисти прописали квоту 
сто за једног.
 Генерал Михаиловић се није освртао на клевете и тврдње 
лажних сведока. Било му је важно да каже и завешта свом народу 
једину истину: „Никада и ни по коју цену није, са мојим знањем, 
било никакве сарадње са окупатором!”
 Џорџ Орвел је 1945. године написао да у историји Британије 
није запамћена таква цензура штампе. "Суочени са доказима да 
Михаиловић није немачки агент новине су одбијале да те доказе 
објаве.” Ребеки Вест је тада прећено да ће бити ухапшена ако 
настави да Михаиловића брани. Тадашњу цензуру спомињемо зато 
што се чини да кад је реч о Србима није нестала до дан данас.
 Безгробни командант безгробне војске „дао је за свој народ 
све што жив човек може дати."
 Амерички Тајмс је у некрологу објавио: „Свет се тресе из 
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темеља. Михаиловић, часни родољуб, пао је као жртва и мученик 
под ноге комунистичке најезде са истока.”
 Генерал Михаиловић, издани савезник, није издан само 
у рату него и у миру и та издаја траје. Издан док је био жив, 
одликован пошто је стрељан. А стрељан је 17. јула 1946. године 
у исти дан кад је погубљена Руска царска породица и кад је рођен 
Престолонаследник Александар. Две године касније, 1948. године, 
Амерички председник Труман одликовао га је Легијом за заслуге 
у степену главног команданта, не само због спасавања америчких 
пилота већ и због доприноса савезничккој победи. То одликовање 
носио је Де Гол и Британски краљ Џорџ Пети. Међутим, одлука 
о одликовању објављена је тек 1967. године, 23 године касније, 
а орден уручен после 38 година тек 2005. године његовој ћерки 
Гордани у Београду. Размаци у тим годинама све говоре, а рвање с 
мртвим Михаиловићем и клеветничка кампања не престају.
 Генерала Михаиловића одликовали су три Америчка 
председника: Ајзенхауер, Труман и Реган, али није ни један наш. 
Њима су се придружила и пет гувернера савезних држава, 14 
чланова Конгреса, многи писци, филозофи и новинари.
 Скупштина Србије законом је изједначила два 
антифашистичка покрета отпора, али као да није. Суд је пресуду 
Михаиловићу прогласио ништавом, и тако не само рехабилитвао 
његову личност него и одбранио његову част. Тражен је и његов 
гроб, али није пронађен. Упућенији тврде да међу живима има 
људи који знају где је, али као да је то још увек државна тајна.
 Признаје се да је већ као издати савезник и проглашени 
„сарадник окупатора” спасио 540 америчких пилота, али приликом 
обележавања операције Халијард у Прањанима Михаиловић се 
готово не спомиње. Кажу да су то учинили српски сељаци, а не 
кажу да су и те сељаке који су пилоте месецима крили у својим 
кућама после рата хапсили, а неке и стрељали, како су то у новим 
књигама утврдили млади историчари.
 У последњој речи генерал Михаиловић је рекао „Господо 
судије, онај који надилази ово време, достићи ће истину и о нама 
који одлазимо и вама који ступате на наше место.”
 Његове бисте су откривене широм слободног света, а 
однедавно и у његовој земљи. Пре 70 година у Чикагу а ево, данас 
у Бијељини.
 Слава безгробном команданту безгробне војске генералу 
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Драгољубу - Дражи Михаиловићу - Слава и покој браћи погинулој 
на две стране, у истом часу, за исту земљу.
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Стојанка ЂОКИЋ

ЧОВЈЕЧЕ, КОЈИ СРПСКОМ  ЗЕМЉОМ СТУПАШ*

 O томе како се у прошлости славио и обиљежавао 
Видовдан, у нашој култури се писало с љубављу и с поносом. 
Пишемо и говоримо о Косову и о Видовдану и данас, јер је 
то наша насушна духовна потреба, вид завјетне молитве, наш 
принцип. Ријечи којима се, по предању, српскоме народу обратио 
син мученика кнеза Лазара, деспот Стефан Лазаревић, а које су 
записане и завјетоване на мраморном стубу на Косову, мислено 
погађају свакога човјека. Јер, Деспот каже: 
 ,,Човјече, који ступаш на српску земљу, био ти дошљак 
или становник ту, ко си и шта си, када дођеш на ово поље што се 
Косово зове, по свему угледаћеш пуно костију мртвих и са њима 
камену природу, мене изображена као крст и као победни стег, 
посред поља угледаћеш како право стојим.” 
 Историјска и чињенична суштина догађаја на Косову намеће 
нам историјску колективну одговорност да његујемо културу 
сјећања. Али, наша је принципијелна дужност, видовданско-
етичка, па надасве и витешка, да изњедримо рјешења која ће нам 
у овом магловитом, дигитализованом XXI вијеку дати ведрине, 
којима ћемо растјерати маглу и гдје ћемо, налик на онај мраморни 
стуб, стајати чврсто и поносито. Опет је ријеч о опстанку. Наш је 
усуд, али и благослов, да дајемо одговор на нешто што се прозвало 
,,косовско питање” и то траје већ 632 године. Као да смо залутали 
или као да смо заробљени у оном Сократовом дијалогу, те никако 
да схватимо да је одговор на ово питање једино у самоспознаји. 
 Том самоспознајом био је оптерећен и Његош кога је Иво 
Андрић и прозвао ,,трагични јунак косовске мисли”. Од Његоша 
сви треба да учимо. Не усуђујем се говорити о Његошу као што су 

* Бесједа на Видовданској академији одржаној у Епархијском културном центру у 
Бијељини 25. јуна 2021. године
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говорили Иво Андрић и Исидора Секулић, па чак ни с љубављу, јер 
нисам достојна његове величине. Исто тако се не усуђујем уплитати 
у тумачења Његоша као трагичног метафизичког пјесника, јер тиме 
се врло озбиљно и посвећено бави професор Мило Ломпар. Али, 
усуђујем се да упирем очи у Његоша и да учим од Његоша. Јер, 
косовско питање има неколико аспеката: историјски аспект, митске 
слојеве, старе и модерне легенде, витешки аспект, етички аспект, 
територијални односно земаљски и, хришћански ‒ православни 
аспект, односно небески.  Дакле, питање Косова јесте овоземаљско 
и метафизичко питање. Тако се за овоземаљску косовску мисао 
вежу ,,Горски вијенац” и ,,Лажни цар Шћепан Мали”, у којима 
је Његош изрекао сву суштину тога питања, а за оно небеско, 
христолико царство, призива нас  ,,Луча микрокозма”. 
 Блаженопочивши патријарх Павле говорио је да је рат 
оправдан и праведан само онда када се бранимо, рекавши, између 
осталог: 
 ,,Оно што је Косово у свести свега нашег народа, то није 
само крај и земља на којој су наше највеће светиње, него она наука 
којој су нас оне училе: да су свети кнез Лазар и наши преци изашли 
на Косово да бране своју земљу, а не да отимају туђу, да бране 
своју слободу, не да тлаче туђу; да бране своју веру, не да је намећу 
другима; да Авељ има право и дужност да се брани од Каина.” 
 Та самоспознаја ,,да Авељ има право и дужност да се брани 
од Каина”, у каквом год рату они били, то је још једна врста одговора 
у контексту Сократовог дијалога у коме се наш народ вијековима 
налази. Ми смо данас у магли дипломатских преговора, у магли 
помицања некаквих линија и разноликих потписа, мичемо се, а 
треба да стојимо као онај мраморни стуб деспотов. На који начин 
можемо да се боримо у овом вијеку, у којем се ратује другачијим 
средствима, него што се ратовало у оном Његошевом вијеку? 
 На који начин да се одредимо према Косову и Видовдану, 
који су и сами вијековима за нас били између мита и стварности? 
Ако имамо у виду чињеницу да је косовска етика доминирала 
српском историјом, нарочито у кризним временима, и да су се 
историјске личности суштаствено браниле од окупатора управо 
тим увјерењима, онда  је сасвим природно да се и у овом злом 
времену глобалних уцјена и новог поробљавања малих народа 
држимо начела те етике. 
 У вези с тим, професор Цвијетин Ристановић у својој 
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бесједи одржаној у овом граду и истим поводом 2013. године 
указује на сву драматичност, и трагичност српског националног 
бића, а опет унутар тог косовског питања, па каже: ,,Слављењем 
Видовдана Срби су се у прошлости дуго бранили од рашчовјечења 
и уништења”. 
 Ријечи нису само празни скупови гласова. То су спреге звука 
и значења. Па шта значе онда ријечи ,,уништити и рашчовјечити”? 
Јесу ли то значења која нам се откривају на дубљем космичком 
плану, гдје треба да се нађемо између значења ,,отјерати некога 
или нешто у ништа, гдје нема више ничега”, а како друго него 
рашчовјечењем, тамо гдје престају принципи, живот, љубав, 
милост и Бог и између значења ако славиш Видовдан, опстао си! 
Опет говоримо о опстанку, као на почетку излагања.
 У контексту тих мисли о опстанку, нужно је заузети 
,,српско становиште” о коме говори професор Мило Ломпар. То 
српско становиште мора бити изван опсега духа самопорицања и 
самопотчињавања. То значи исто што и оно ,,Авељ има право и 
дужност да се брани од Каина”. Тако, човјече, који српском земљом 
ступаш, па гдје год био, ту мисао понеси са собом. Ту мисао са 
собом је носио наш, али и свјетски научник, Михаило Пупин, па 
никада у бијеломе свијету није заборавио да је кренуо од пашњака 
и да је само тако могао стићи до научењака. Никола Тесла јесте 
христолико служио читавом човјечанству, али његова генијалност 
је своју пуноћу добијала само онда када се он опредјељивао, када 
није порицао свој дух и када се понизно окретао свом национу и 
својој традицији. Није желио, већ је имао суштаствену потребу да се 
културолошки и национално идентификује са српским културним 
кодом.  А то значи и светосавље и високе принципе косовске етике!
 Познато је у каквим околностима су се опредјељивали 
и изјашњавали великани наше књижевности као што су Иво 
Андрић, Меша Селимовић и Милош Црњански. Црњански је још 
у младости знао да његов народ ,,није стег царски што се вије, 
него мајка обешчашћена” и чак је пристао на изгнанство, али је, 
опјевавши немиле догађаје унутар видовданског начела, подигао 
трајан ,,Спомен Принципу”. Тај ,,прицип видовданске етике”  
мора бити свуда и свагда у нама, јер вријеме ништа не значи, али 
ми значимо и наши животи значе, као што и наше смрти значе! 
Дођосмо до мисли да је бити Србином који се сјећа Косова и живи 
за Косово, заиста подвиг. Дакле, српски народ је вијековима у 
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искушењу и  у вишевјековном подвизању и посту. 
 Нисмо сви истих способности и истих могућности. 
Нека свако према снази својој допринесе очувању националног 
идентитета, језика, културе, писма и нека се свако сјећа што боље 
може!
 Човјече, који српском земљом ступаш, буди најбољи што 
можеш! Ми имамо сада националног модерног хероја – гледамо га, 
навијамо за њега, у одушевљењу вичемо плачемо, свађамо се, све 
то за њега. Млади Новак Ђоковић јесте модерни гладијатор, онај 
који се у свјетској арени бори – попут Авеља и на најбољи могући 
начин спомиње се самога себе, односно културног и националног  
насљеђа, учествујући и обнављајући светиње на Косову. Нека 
свако даје према својим могућностима: Његош је све своје дао, сав 
свој живот је предао христоликом животу и, без обзира на буре и 
вихоре, опстао.
 Дај сад свом отачаству оно што си већ унапријед узео ‒ јер 
да није било косовске мисли, не би ни нас било данас. 
 Знај да је као на сликама старих мајстора: ,,Једна битка се 
бије на земљи, а друга, упоредо на небесима”. И као што Андрић 
каже: ,,Излаз је нађен. Трагедија ће се завршити као свака трагедија 
пропашћу главног јунака и, доцније, победом његове мисли.”
 Сјећај се и мислено осјећај да су све наше борбе од Косовске 
битке, преко Карађорђевих подвига, голготе Првог свјетског 
рата, братоубилачке срамоте Другог свјетског рата и авељовско-
отаџбинског рата, израз најдубљег метафизичког и православног 
питања ,,Што је човјек, а мора бит’ човјек.” и колективног осјећања 
унутар спремности за борбу!
 Зато, човјече, који српском земљом ступаш, нека сваки 
твој чин служи на радост и на корист твом српском роду, нека буде 
најдубље подстакнут мотивима високе видовданске етике, а то 
значи и вијенац борбе и мучеништва и небеске славе. И нека сваки 
твој чин, мисао и дјело у овом окрутном и магловитом свијету, буде 
учињен под девизом: ,,Нека буде што бити не може!”
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U FOKUSU

Подружница УКРС Бања Лука

Берислав БЛАГОЈЕВИЋ 

ЈЕЗИК ЗА ЗУБЕ

 Одлазак код зубара је до прије неколико година за писца 
представљао готово несавладив подухват. Ту недрагу и непријатну 
неминовност одлагао би све до оног тренутка кад би, дотичући 
у бунилу невидљиви, али ипак стварни и постојећи праг бола, 
коначно прекорачио кућни праг у намјери да посјети ортодонта. 
Но, без обзира на избор превозног средства, пређени пут од тачке 
А до тачке М(училишта) није утицао на пишчево храбро држање, 
па би он у чекаоницу увијек стизао дрхтурав, сивкастоблијед и 
главе увучене међу рамена попут преплашене корњаче. И ништа 
није помагало: ни докторска лагана рука, ни омамљујућа обећања 
анестезије која гарантује олакшање, чак ни стид проистекао из 
свијести о томе како је посјета зубару нормална свакодневна појава 
за десетине милиона људи широм глобуса. Без изузетка, сваки пут 
страх би у потпуности паралисао писца. Тачније, паралисао би све 
осим несносног бола.
 Међутим, прије неколико прољећа, писац је осмислио 
својеврсну игру-превару којом је наумио побиједити и страх и бол. 
Идеја је била једноставна: посветити се језику, односно, језику 
који се односи на зубе, с пажњом и вољом који су довољни да се 
потисну језа и бол. Тако би већ на путу према ординацији почео 
да размишља о ријечима као што су шкргут, цвокот, глеђ, чељуст. 
Онда би наставио са другим ријечима попут бјелина, коријен, 
блистав, канал, цаклење, круница, бисерни, трулеж и слично. 
Игру би усложњавао размишљајући о синонимима, антонимима 
и употребом неких зубних синтагми на које је наилазио у 
књижевности. Једном је, на примјер, током боравка на зубарској 
столици, све вријеме размишљао о пригодним грађевинским 
терминима: клијешта, бушилица, шарафи, испуњавање рупе, 
цементирање канала, прављење и постављање моста, надоградња... 
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И зачудо, овај експеримент се показао као успјешан. Невоља је 
била у томе што му је понестајало материјала за размишљање. А 
са смањењем обима ријечи и тема за мантрање, пишчев страх се 
враћао у великом стилу. Док се безидејно врпољио на столици, 
порађајући нервозне грашке зноја, спас му се указао управо од 
онога од кога се најмање надао. Наиме, зубар је упитао: „Шта 
ћемо с кутњаком у десном углу?” 

СИМФОНИЈА ПОЧАСНИХ ПЛОТУНА

 Чујеш ли како пуцају? Земља подрхтава, тресе се, рече 
дјечак. Као да плаче. Старац га забринуто гледа, ослушкује и чује 
- затишје. Не чује се ништа, одговара му. Артиљерија не туче већ 
сат времена, можда и дуже, бодри га старац. Али ја и даље чујем 
паљбу, упоран је дјечак. Издалека, рече извијајући главу тако 
да ухо упери ка отвореном прозору. Као јека. Их! Јека издалека, 
велиш, насмијеши се старац и помилова унука. Потом се уозбиљи, 
стави кажипрст у лијево ухо и начини неколико брзих горе-доле 
покрета цијелом шаком. Онда потврди: ништа се не чује. Сигурно 
ти још бруји у глави од пуцњаве. Старац погледа кроз прозор и 
видје ратом испражњене улице и треперење ваздуха изнад асфалта 
једног позног јунског дана.               
 Тог дана, у хиљаду четири стотине и кусур километара 
удаљеној Риги, сахрањивали су Мишу Таља. У раку су, умјесто 
грумења земље, бацане шаховске фигуре. Та јединствена 
симфонија почасних плотуна одзвањала је надалеко. Требало 
је нешто више од сат времена да ехо удараца црних и бијелих 
дрвених топова у ковчег допутује кроз ваздух до малог босанског 
града. Али ипак је стигао, у вријеме примирја кратког даха, таман 
да га дјечак чује. Макар му старац није вјеровао. Премда ни сам 
себи не вјерује, данас, готово тридесет година касније. Посматрам 
свој одраз у прозорском стаклу: иста глава и исте уши, али дјечака 
нема. Одавно се одметнуо у нешто налик на човјека. Тек, тишина 
раног јутра испуњена је нејасном сумњом и мишљу о томе да још 
недовољно опогањене дјетиње уши могу да чују и оно што се не 
може чути.    
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 Берислав Благојевић (1979, Славонски Брод). Магистар 
је географских наука, а од 2017. ради у Народној и универзитетској 
библиотеци Републике Српске. Пише прозу и поезију, рјеђе чланке 
из области културе и књижевности, есеје и критику. Објавио је 
неколико књига кратке прозе, поезије и два романа, као и више 
од двадесет научних и стручних радова из области географије и 
библиотекарства. Поезија и проза су му превођени на девет језика. 
Цјелокупне књиге преведене су на италијански (роман „Тиши од 
воде“ у два издања) и македонски (роман „Бумеранг“). 
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Слободан  БОШКОВИЋ

ОДВЕШЋУ ТЕ У КАРАДАГ

Iмаћу година колико и треба
Моћи те ухватит' плаху за руке
Отргнути младу из спокоја

Одвешћу те жедну и витку газелу
Провести рибе кроз бистре воде
Убацит' обнажену у барку од прућа
Дасака кедрових и смоле борове
И имаћу година колико ти треба

Обје ти руке везати за јарбол
и очи - нећеш видјети задње путовање

Уграбићу те из чедне игре твоје
Са плава неба ко залутала ждрала
Из дјевичанског смијеха преотети

Имаћу година колико ми треба
да те још крхку и младу ломим
и дивље љубим у инат свијету
Оградићу сва пристаништа и приступе
Воде претворит' у љуте страже

По мору ћеш знати жудна и разуздана
каква је моја крв у које доба дана

Имаћу година колико нам треба

Моје ће те ријечи љубављу тровати
Ломно тијело цептјет' у грозници



197

Талас крви бићеш на оштроме хриду

Имаћу година колико и треба
Моћи проћи кроз пламена ребра
Кружит' жилама твојим све до грла
У влажан крик нестат' на језику

Иза четрдесет ријека и понора
О како млад ћу да стигнем
Из овог ружног доба
Из ове проклете даљине

ДОК ИДЕМ И ЛУТАМ

што крепак нијесам ко звијер но ломан поново
и жеђ ме суши и трава спаљује ето јесам
маљ ме вијека измећу два миленија ковô
док нијесам прихватио бол схватио гдје сам
да ме никад више неће љубити стражилово

несан чудан сломи врат и моје лијево крило
узлет није под гору није моћан под облаке
негдје се копно разлило негдје пореметило
ништа да није цјеловито до земне раке
што се то вријеме на мисао моју окомило

кад труда није вриједно чак ни труда 
моје бивствовање нити очај племенити
да будем док идем да доспијем некуда
у неку будућу свјетлост ускрснулих нити
док није и моја глава настрадала луда

што снажан нијесам што звијер поново
што ме ријеч гуши и стих пије жива чула
крваво мастило да ме свако испије слово
ти далека негдје за моју смрт нијеси ни чула
што сам некад смишљао ново стражилово

јер ријеч та што дубе и сише сочне сокове
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трајаће у инат предострожности свим мјерама
јешће злокобно и градити још тврђе окове
да ме додави или вргне љутито до срама
да на гозбу зовне скупа црве и орлове

јер крепак нијесам нити је здраво тијело
сваки корак ми мучан као земља тврда
знам моје се срце до смрти разбољело
одвалило од свијета ко стијена од брда
моје се вријеме у пукотине расточело

и нећу стићи тамо гдје ме разум води
никад ме неће видјет моје стражилово
разбијен сам као откинут цвијет на води
у мени не живи више чак ни живо слово
све што моје бјеше мртвим ме одводи

јер снаге више нема и нема ништа ново
за све је касно и жудња спаљен јесам
прекаљен јесам док се у мени гради слово
да траје да бол надвлада да нијесам сам
док идем и лутам и тражим неко стражилово

 Слободан  Бошковић (1947, Колашин, Црна Гора). 
Псеудоним: М. С. Крајишник, Емили Пилат, Г. Пилиповић, M. 
Перишић... Гимназију завршио у Иванграду, а дипломирао на 
Електротехничком факултету (смијер електроника и комункације), 
магистирао у СССР-у. Живи и ради у Бањалуци. Члан је Удружења 
књижевника Републике Српске и Удружења књижевника Црне 
Горе (раније БиХ и Југославије). 
Превођен је на руски, арапски, њемачки, словеначки, мађарски, 
македонски и турски језик. Објавио је десет збирки поезије, четири 
романа, двије књиге кратке прозе и девет књига поезије и прозе 
под псеудонимима.
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Стефан ВИШЕКРУНА

КАДА НЕСТАНЕ ЖЕНА КОЈУ СИ ЗАВОЛИО

Kада нестане
жена коју си заволио,
очи бјеже бунтовнички
од тебе
као од странца.

Горчина преплави
мождане клијети 
гарави облаци сурвају се
на срце попут 
прегладњелих звијери,
зајеца сунце у помрчини
угину птице
разбраколоми се вода и земља,
осмјеси постану подсмијеси лешинарима.

Када нестане 
жена коју си заволио,
листаш тромо
странице књиге и 
загледан у јутарњу маглу,
слушаш Мјесечеву сонату.
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ЉУБОВАТИ 

Bез зиме
Прољеће би било
сјена и страшило.

Патња има велику моћ 
да оплеменослови човјека 
к'о ништа друго на свијету. 

Љубовати најплодоносније умије, 
онај који поима
да храмље 
читавим бићем.

 Стефан Вишекруна (1991, Требиње). Пјесме су му до сада 
препјеване на 6 језика. Објавио је двије збирке пјесама „Паук или 
Човјек", „Вјетрометина". У припреми му је и трећа збирка пјесама 
под називом „Опјесмоздан". Члан је Удружења књижевника 
Републике Српске од 2020. године. Његова пјесма „Затвореници" 
заступљена је у свјетској антологији у Индији, у граду Њу Делхију.
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Владимир ДОКИЋ

МАЧАК

 У најлепшем делу Доњег ливањског поља, у Врбици, 
скривеној у подножју Старетине, у кући саграђеној од фино 
клесаног камена, живело је некад преко двадесет душа. Одавно је 
кућа полупуста. Сви су се, неко пре, а неко касније преселили у 
равну и плодну Бачку. Остао је само деда Лујо са старом мајком, 
супругом Савком и петоро здраве и веселе деце. Деца су брзо 
отишла својим путем, а средином 1984. године, у року од тринаест 
дана, изненада су га напустиле и супруга и мајка. Пусте и празне 
зјапе и појате, торови, штале и обори. Од бројног и небројеног 
животињског света остао му је само Мачак. Мачак са великим 
почетним словом, јер се управо тако и звао. Никад га Лујо није 
другачије ословио сем Мачак. Додуше, кад би неком причао о 
њему, додавао би и присвојну заменицу мој. 
 Мачак је био прави лепотан. Густо крзно изразито црне 
боје, сијало је на сунцу,  као да је премазано специјалним гелом за 
мачју длаку. Нико му сантиметром није мерио леђа, али су сигурно 
била шира од три подланице крупног човека. У складу са осталим 
деловима тела имао је буцмасту лепушкасту главу, привлачне 
мачорске бркове и сјајно зелене очи. Светлуцале су и дању и ноћу. 
Преко дана није се одвајао од свог газде. Где је одмарао Лујо, 
одмарао је и он. А кад би газда од умора задремао и случајно 
захркао, чуо би се и он како весело и безбрижно преде. Растајали 
су се само приликом одласка на спавање. Лујо се повлачио у своју 
собицу, а Мачак је одлазио у ложницу, која је била скривена на 
неком удобном и сигурном месту на тавану.
 Ујутро су устајали у исто време. Чим би Лујо отворио врата 
дневног боравка и почео ложити ватру у шпорету, Мачак је био 
већ крај њега. Умиљавао се машући репом, додирујући, час једну, 
час другу његову ногу. Приликом умиљавања, знало се десити да 
понекад и замјауче. То је био знак да је гладан и да је дошло време 
доручку. Тада би Лујо из фрижидера вадио већ припремљен мачији 
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оброк и сервирао га на тањиру од алуминијума, уз речи:
 -Ево, бештијо! Могао си бити стрпљив док не дође главно 
јело. Ипак ћеш своју порцију млека добити кад и ја своју. Што ли 
си само тако рано огладнио! Је ли? Да ниси ноћас скитао по селу? 
 Свеже јутарње млеко доносила је Коса, млађа ћерка, коју 
је, ваљда због бујне косе, звао Коса. Прво би, по изричитој очевој 
жељи, напунила шерпицу за Мачка, а оно што остане  стављала би 
на шпорет да прокува. Мачкова шерпица била је увек у подруму, 
крај јасала. Док је био маче, ту је почео пити свеже, тек помужено 
млеко. Свако јутро и свако вече. Тај ужитак му није ускраћиван ни 
кад крава више није било у подруму. После завршеног јутарњег 
млечног обедовања, враћао се у кухињу. Ако би случајно неког 
затекао у кухињи, Мачак би се повлачио и заузимао скровито 
место, одакле је могао пратити збивања у кухињи. Тако се понашао 
и кад би неко изненада ушао у кућу. Чим би тај неко изишао из 
куће, он је меким, нечујним корацима прилазио Луји и махањем 
репом давао му знак да је он поново присутан.
 Још увек чврст на ногама, Лујо је често одлазио и на 
чашицу разговора до својих комшија. За њим је обавезно ишао и 
Мачак. Пратио га је у стопу. Редовно и неизоставно. Сељаци су се 
чудом чудили и у чуду шалили:
 -Бога ти, Лујо, је ли тај твој мачак, мачак или је пашче? 
Вајек је с тобом. Ђе ти, ту и он!
 Луји су пријале такве примедбе. Поносио се својим 
Мачком. Одговарао је сасвим озбиљно и не помишљајући на шалу:
 -Он је за мене све. И мачак и пашче. Љепши је од најљепше 
мачке, а вјернији од највјернијег пса. Са мном је кад идем кроз 
село, али није кад сам у селу.  Не памтим да је икад ушао у туђу 
кућу.
 И заиста, чим би Лујо закуцао на нечија врата, Мачак би у 
дворишту ошацовао неко згодно место, где би чекао повратак свог 
газде. Знао је чекати и по неколико сати. На повратку из села иста 
слика. Лујо напред, а за њим у стопу његов Мачак,
 Тако је било све до судњег дана. Дошао је ненајављено иако 
се лако могао наслутити. Рат је беснео и на овом подручју. Одавно 
су гранате почеле падати по селу. Судњи је био први децембарски 
дан 1994. године. Почело је застрашујуће. Подмукла тутњава 
у даљини, жестоке експлозије у селу и одјеци тих експлозија по 
околним брдима, нису престајали. Чинило се да камен гори. Дан 
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је био ведар, али се сунце једва назирало. Скривали су га облаци 
дима и прашине. Још је било високо, али се чинило да се на земљу 
одавно спустио сутон. И Лујо је био убеђен да је сунце отишло на 
опочинак. Радовао се сумраку. Надао се да ће са мраком доћи и крај 
дневном паклу. Био је у праву. Одјеци експлозија, који су се дотле 
стравично ширили Старетином, очекивано су утихнули.
 Појава мрака за Лују је значила више од сванућа. У његово 
двориште изненада је крочио његов најмлађи син, Бранко. Дошао 
је да га води у Бању Луку. Нестрпљиво је чекао у Црном Лугу да 
престане гранатирање Доњег ливањског поља. Његовим доласком 
Луји је сунце поново грануло. Одушевљење је трајало веома кратко. 
Његово наборано чело поново се смркло чим је схватио да Врбицу 
мора хитно напустити. Први пут у животу опраштао се од Врбице 
на брзу брзину. Завиривао је у сваки кутак куће. Кухињу оставља 
у хаосу. Од удара гранате све је у њој било поломњено и полупано. 
У спаваћој соби кревет ненамештен. У купатилу заврће заврнуте 
славине. Мрсна собица (остава за храну) препуна. Прекрива кајмак 
кухињском крпом да га нешто не би натрунило. Каца пуна купуса. 
Још се није ни укеселио. Свињокољ тек што је завршен. Пршути, 
месо и сланина још нису ни извађени из пајца... Завирује у сваки 
ћошак. Ужурбано, узнемирено и узалудно нешто тражи што не 
може да нађе...
 -Е, мој сине! Ја сам и до сад пуно путовао, али сам се вавјек 
кући враћао. Овога пута не путујем већ бижим. Бижим из властите 
куће. Ко зна оћу ли је више икада видити. Ћио би са собом понијети 
све, а не могу ништа. Не могу ни Мачка да нађем, а брез њега никуд 
не идем.
 Чим су туђа кола ушла у двориште, Мачак се склонио у 
своје склониште. Уплашен одјецима граната и присуством страног 
лица, није се одазивао на Лујин позив. Узалуд га је тражио, 
дозивао, вабио, молио... Није се појављивао. Под притиском сина, 
са кнедлом у грлу и сузом у старачком оку, морао је да крене на пут 
са којег се никад више није вратио. До Грахова није проговорио 
ни речи. Прозборио је тек у граховском хотелу, где су свратили да 
попију кафу.
 Ноћ је већ озбиљно притискала Грахово. На изласку из 
хотела, Лујо је застао и погледом одлутао у правцу на којем је, 
по њему, могла бити Врбица. Стајао је непомично веома дуго са 
испруженом шакома десне руке изнад очију, усмеравајући на тај 
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начин поглед у одабраном правцу. Оно што је он тражио било 
је изван видокруга и усред дана. Ипак га је пронашао у својим 
мислима. Ушао је у кућу и нашао Мачка како безбрижно на каучу 
сања своје мачје снове. Био је задовољан том имагинарном сликом. 
Чак му се појавио и осмех на лицу.
 Иако лажан, био је то и последњи овоземаљски осмех 
на Лујином лицу.  Рат се ширио као трулеж, показујући сву 
своју одвратну бесмисленост. Сивило над градом појачавало је 
и злокобно грактање црних птичурина, које су из шума побегле 
од експлозије граната и у градским парковима нашле своје ново, 
нешто мирније станиште. Разочаран у овај свет, Лујо је, баш као 
и ове птице, побегао из њега и своје трајно станиште нашао на 
другом свету. Није дочекао ни потписивање примирја у Дејтону. 
Пожурио је са одласком. Пожурио је својој Савки, која га је, 13. 
марта 1995. године, сачекала раширених руку.
 Од дејтонског примирја прошло је више од две године. У 
спаљену и разрушену Врбицу још није крочила ни једна врбичка 
нога. На двогодишњицу Лујине смрти, пошло је то за руком 
његовој унуци Снежани и двојици његових млађих синова. Успели 
су то захваљујући доброти Украјинца Ивана, који је тада радио у 
међународној полицији. Одвео их је џипом, са ознаком IFOR-a.
 Асфалтним путем што кривуда планинским превојем по 
рубу Голије, спустили су се у пространо Ливањско поље. Кроз 
хрватска села у пољу, у дужини од 30 километара, све до Челебића, 
прави рај. Куће нетакнуте. Дворишта ограђена, а баште обрађене. 
По пољу овце и говеда. Онако како је било и пре рата. Чак и лепше. 
А у Челебићу, селу које је увек било полусрпско, полухрватско, 
други амбијент. Хрватска половина села и сад је хрватска. Уредна, 
лепа и сређена. Српска половина сада је ничија. У њој нема никога 
и ничега. Слика језива. Стали су крај споменика, подигнутог у знак 
сећања на жртве из Другог светског рата. На њему су била уклесана 
имена 500 српских сељака, које су усташе побиле у сеоској 
школи или су их живе бацили у злогласну Бикуша јаму. Нема 
више споменика, а нема ни села. Нема ни једног српског села. И 
Челебић, и Бојмунте, и Радановци, и Врбица, и Богдаше, и Бастаси, 
и сва српска села под Динаром претворена су у пепео. У пепелу и 
Лујина кућа. Гомила пепела, помешана са малтером и кречом са 
преградних зидова, личи на нанос подивљале планинске реке. У 
том наносу, у спаваћој соби, на месту где је Луји и његовој Савки 
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било узглавље, изникла зова и багрем. Нарасли преко два метра. 
Зова нежна и повијена, а багрем пркосно усправан и прав. Овај 
призор, послат од Бога, Снежана покушава да забележи камером. 
Глас јој подрхтава, а дрхте и руке. Попут младог врбовог прућа у 
Шарајици, које подрхтава под налетом јесење буре са Осоја.
 Пламеној стихији одолео је само подрум, чији су широки 
зидови направљени од ручно клесаног камена. У неоштећене 
подрумске просторије прва се спустила Снежана. Не слутећи 
ништа, затекла је ту потресну слику. На средини подрума, десно од 
улазних врата, у очи јој је пала Мачкова шерпица. Покрај шерпице, 
у испруженом положају, лежао је сасушен Мачков костур. Глава му 
је била ослоњена на шерпицу. У њеним очима заискриле су сузе. 
Брзином муње, кроз главу су јој севнуле мисли о презаштићеном 
детету... Боже, па он се попут презаштићеног детета тешко 
сналазио у свакој неприлици. Никад није учио, па није ни научио 
да се брине о себи. Хране је увек имао на претек. Што је јео Лујо, 
јео је и он. Никад га није занимао лов на мишеве, гуштере и нејаке 
птиће у птичјим гнездима. И без њих, хране је увек имао у изобиљу. 
Кад је остао сам, у природи се није сналазио. Упорно је крај 
шерпице чекао свој редован и богат залогај. Шерпицу није имао ко 
да пуни. Чекала га је увек празна. Ко зна колико је пута, тужним 
мјаукањем, дозивао Лују, док коначно, крај празне шерпице, није 
издахнуо.   
 На Снежанин позив, у подрум су се спустили и остали. И 
овде грч сеже грло и овде сузе у очима. Неко се сетио и Лујиних 
речи, изговорених кад је дефинитивно напустио Врбицу: Жалим 
за свим у Врбици, али од свега највише жалим мог Мачка. Никад 
себи нећу опростити што га нисам пронашао. Никад... Дуго су 
ту стајали ћутке. А онда су, на месту где су лежали његови земни 
остаци, направили минијатурни гроб. Оградили су га каменом, 
прекрили каменом плочом и оставили да почива крај своје празне 
шерпице.
 Дошло је и време повратка. Одлазили су без речи. Нису 
имали од кога да се опросте. Врбичана нема, а нема ни Врбице... 
Ни њој нису могли рећи Збогом Врбицо! Овде су само земни остаци 
Мачка. Сви се од њега ћутке опраштају и сви имају сличне мисли: 
Можда је и Мачак одавно на небу... можда је и горе јединствен 
свет... свет упокојених душа... ако је на земљи јединствен свет 
свих живих, што не би горе био јединствен свет упокојених... 
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можда су Мачак и Лујо опет заједно... можда су се горе поново 
нашли... можда... ко то зна...

 Докић Л. Владимир (1941, Врбица). Дипломирао је на 
Економском факултету у Београду, а магистрирао на Правном 
факултету, такођер у Београду. Скоро сав свој радни вијек провео 
је радећи у електропривреди или у дјелатностима везаним за 
електропривреду. Објавио је два романа, двије збирке песама 
и једну афоризама за одрасле, а за дјецу осим прозно-поетске 
хронике и књигу поезије и прозе, те књигу прича.   
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Рада ЈАЊУШИЋ

ПЈЕСНИК ГАЂА ПЕРОМ

Dа ли сам ја само пролазник кроз вријеме,
луталица која нема своје мјесто,
да ли ми је пјесма носиљка за бреме,
па је око срца разапињем често?

И кад немам чиме ја се стихом лијечим,
вјечити болесник, лудак без кошуље.
Опасно је, зато, да ме неко спријечи,
додајте ми перо, и биће ми боље.

И шта год сам, ја сам, и није то лако,
растргнута између маште и стварности.
Вољела бих на трен да је пјесник свако,
да осјети борбу што савија кости.

Јер нама је пјесма метак који гађа,
и бирамо мету, није свака  иста.
Некад један пуцањ душу ослобађа,
а некада прави нових рана триста.

КРСТИЋ У ПОРУБУ

                  (11.09.1993. г.)

A шта да понесем? Стојим разапета,
у руци ми црна врећа сашивена,
у порубу скривен крстић од дрвета,
у стомаку спава беба нерођена.
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Спаковаћу дјелић оних срећних дана,
умотаћу сину млијека и погаче,
одглумићу како могу све то сама,
а тако ме страх, тако ми се плаче.

И са зида икону, нашу Крсну славу,
Светог Ђорђа да нас прати на том путу,
два-три зрна тамјана да сачува главу,
и зашивен новац у старом капуту.

Спаковаћу наду, без ње пута нема,
и груменчић земље прадједова мојих,
на дну вреће црне страх к'о авет дријема,
а ја газим храбро, к'о да се не бојим.

И на крају наду, нека нам се нађе,
кад нас у колони обавије тама,
и молићу Бога да нас не пронађе
залутали метак из борових грана.

 Рада Јањушић (1970, Зеница). Објавила је шест књига 
поезије за дјецу и одрасле, као и књигу игроказа за дјецу. У 
припреми је збирка кратких прича. Добитник је  многих награда, и 
њене пјесме су објављиване у зборницима и часописма у Републици 
Српској, Србији и Црној Гори.  Члан је Удружења књижевника РС, 
Књижевног клуба " Јован Дучић" Добој,  СПКД " Просвјета" Добој, 
Српског уметничког друштва Београд, Удружења хаику писаца 
Србије и Црне Горе, Кола српских сестара Добој и предсједник 
скупштине Завичајног клуба ИЗВОР Добој. Многе њене пјесме 
пјевају црквени хорови. Са породицом живи и ради у Добоју.
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Радомир Ђ. ЈОКИЋ 

ОДА ПОРОБЉЕНИМА

Да ли сам један ја или су мене два...

Kуда да крене поробљени
Када  опази 
Да по очевини
Газе му врази...
Док  неовлаштено
Завирују  у  наше душе
Силници
Док  прекопавају  темеље  утабаних  сокака
И доводе до празних утроба  љуштуре своје милостиње
Док плаше кишу да се слободно саспе низ прозоре наших кућа
Док бацају дрско под ноге све што је са нама расло
Док подгријавају жељу напријеко усађену
Да одемо
Да нестанемо 
Да испаримо 
И то заувијек
Без отпора
Да вјерујемо да смо слободни тек кад смо поробљени
Док скидамо паучину испод зарђалих пазуха туђих ствари
Дa вјерујемо да је све већ завршено без наше воље
Да нема смисла било каква борба и отпор
Да су несавладиве стрмине и окуке на путу до опела наших тела 
Да нам је радост ишчезла ноћу само зато што нисмо умјели да је 
волимо 
Да нема ту шта се додати 
Ни одузети
Само узми или остави
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ОЗБИЉНА ПЈЕСМА

потрошио сам младост
чекајући
да узлетим изнад себе
да не помаљам главу
погрешно и ништа друго

потрошио сам младост
пред вратима сутра
данас је већ моје мртво
јуче је било и ништа не значи
сутра нико није дочекʼо
мржња неме никакву даљину

потрошио сам младост вјерујући
у царске коње и краљеве војске
свака ме киша уплаши кроз сјећање
моја стара бол поздрав далеки
мрак умотан у оба ока

сагласан сам да је све прошло
куд је пошло
да ништа нисам преузео
ни заузео

потрошио сам младост слушајући молитве
преварених својом вољом
чека ме оловно прољеће
јарбол на  моме брду
пјесма кроз  јецај звона
и гране испупале
под мојим пазухом

потрошио сам младост да не бројим 
само посртања и неуспјеси
убјеђивао сунце јаче да грије
и јаче и више
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потрошио сам младост кʼо  нешто туђе
кружећи око својих убјеђења
спреман на олован одјек у души
и на олују из даљине

данас су само то болна питања
тражења утјехе
нова заблуда
понижења увијек узалудна

потрошио сам младост цијелу
примијетио тек данас
кад кроз мој страх протутња
искидана поворка
царских коња и краљевске војске
кад труло сјеме свјетлости
дође мене да пита 
вриједи ли Сада мијењати изашта.

 Радомир Ђ. Јокић (1962, Блатница). Објавио четири 
збирке пјесама. Радове објављивао у више књижевних листова и 
часописа. Учествовао на значајним књижевним манифестацијама. 
Члан је Удржења књижевника Републике Српске. Дипломирани је 
инжењер машинства и дипломирани правник.   
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Златко ЈУРИЋ

ЗБОГ ДЕВОЈКЕ: ЦРНОКОСЕ
  

Sилна се царства, на полицама древним, простиру.
Непрегледне симболе моћи, белина праведна обавија.
Кнежеви, овоземаљски, столују иза хрбата.
Походи, освојени градови, поводи, узроци:
прозаични су редови црних слова.

Златночарној Хелени слава за златноречне хексаметре.
Због опеваног пута до верне Итаке, Троја је вечна.
Због девојке, црнокосе, с кондиром причесног вина,
вредело је видовданско Косово – поље невоље.
Десетерци славни, уместо мачева сјаје!

СТИХ: ИМА ЈЕДНА РЕЧ

                         Има један Верленов стих кога се нећу сетити.
                                                          (Х. Л. Борхес: „Границе“)

Iма један стих, Борхесов,
кога се, с нежношћу, сетих.
Нема песника без заборава.

Има једна боја коју ћу радо,
са сетом, заувек памтити.
Немам дара да је опевам.

Има један звук који, топлином,
призива мајчину утробу.
Нема сна у коме га не чујем.
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Има један мирис који подсећа
на млеко, младу крв и њене усне.
Има једна реч коју нико није чуо.
 
СРЦЕ: У БЕЛОЈ ТИШИНИ

Bезглави и неми, 
у белој тишини.
Срце, некад њено, 
тамнује у тмини.

Нека тавна авет 
у речи се тмуша.
Соко, ни да кликне, 
гнездо му је душа.

На рушноме зиду 
сенка кулу чини.
Химну сласне сете 
пева месечини.

 Златко Јурић (1972, Котор Варош). Живи и ради у Бањој 
Луци. Пише поезију, есеје, књижевну критику. На Филолошком 
факултету Универзитета у Београду докторирао одбраном тезе 
Поезија и поетика Новице Тадића. Заступљен у антологијама, 
лексиконима, панорамама. Пјесме су му превођене на бугарски, 
енглески, мађарски, пољски и словеначки језик. Члан је Удружења 
књижевника Републике Српске и Друштва чланова Матице српске. 
Уређивао дјечји часопис Мали принц. Објавио књиге пјесама: 
Тамјануша и дјевичњак (1997), Божја несвест (2003), Врата 
вртова (2008), Неодречене речи (2011) и збирку пјесама за младе 
Кликоноги у доба короне (2020).
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Угљеша KЕСИЋ

У ГУБЕРЕВЦУ
У спомен Петру Кочићу

Uђох.
Тражио сам твоје 
блиставе трагове,
ријечи скривене у 
мокрим јастучницама
које гризу уши и усне.

Ту си,
осјетим и кроз дуге ходнике
коцкасте и болесне зграде,
текстови ходају попут 
радосне дјеце и носе свету 
идеју слободе у својим срцима...

ПОМЕН
Ернесту Хемингвеју

 

Pамтиш ли Мадрид
и лешеве твојих другова,
који су се попут ружа
расули на барикадама?

Памтиш ли крваво небо Шпаније
и суза у очима када су "они"
ушли у град, а ти ништа ниси могао 
да урадиш?

Алберти, Лорка, Хернандез, 
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Неруда, Гулиен и ти били сте ту,
ал` нажалост, перо није било довољно
убитачно и они су прошли - нажалост

 Угљеша Kесић (1980,Бања Лука). Oсновну и средњу 
школу завршио је у Бања Луци , а дипломирао је на Филозофском 
факултету  у родном граду и стекао звање  дипломираног професора 
историје. Aутор је двије збирке поезије.  Заступљен је у једном 
зборнику кратких прича и пјесама, те у једној збирци дјечије 
поезије. Своју поезију и прозу  објављивао је у иностранству, у 
новинама наше дијаспоре, те на разним интернет порталима. Живи 
и ради у Бања Луци.
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Слободан ЛЕПИР

НЕСТРПЉЕЊЕ

Nе волим да чекам
да нешто цркне
или мандркне
 да одрасте и излиста
да нешто прокува
да се смрзне и открави
да постане боље него прије
и горе да постане
него што може бити
 
немам времена
да се нешто прочује
да изблиједи или да сазри
да надође
да се укисели
да остари
да се напије и отријезни
да заузме претходни положај 
или да положај промијени
Немам времена, јер све тече
и не зауставља се
и ништа се не понавља
и ништа не обнавља

Немам времена да чекам
да ми се оно што је протекло, 
полагано, једно по једно
поново врати



217

ЗЛО И ОНО ДРУГО

Kолико зла на свијету
Сваки дан разгрћем око себе ту густу таму
Од умора падам с ногу
Мишићи на рукама су пуни млијечне киселине
Сваки дан на прагу лудила
Зло надире са свим својим капиларима
и оптичким кабловима (не постоји бежично зло)
Надире појединачно, групно
и у колони, у кордонима тамнозеленим
У кратким паузама зло се тушира машинским уљем
и зато кад оно наступа све иде као подмазано
Зло иде одлучно, оно је озбиљно и самоувјерено
једна непрегледна и монолитна маса

А Добро, оно се увијек таласа
као памучна постељина
и колеба док размишља како да се од зла брани
и како да се бори и при том се пита:
Можда зло и није зло, па ако је и зло
у њему мора бити бар зрно добра
или је можда зло прерушено добро

Нема чаробне ријечи ни покрета
који може таму да згасне
да истопи зло, да га баци на дно бездана
Нема
И зато, узалуд разгрћем
ту густу таму, која заудара
и која рањава.

 Слободан Лепир (1960, Србац). Живи и ради у Бањалуци. 
Објавио  књиге пјесама: Успомене из претходног живота (2003), 
Образовни програм (2006),  Танго на маховини (2010) и Рушевине 
(2019).
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Љиљана МАЧКИЋ 

ЦВРЛЕ

Mислили смо да шишти комета!
Није!
Можда се комшији пробушила гума?
Није!
Онда је нечији експрес лонац?
Није!
Цврчак је? Немогуће! Далеко је шума!

Полако смо ушима снимали стан,
као андроиди стопу по стопу…
одшкринута врата стигоше у први план,
иза њих Миња сања о животу.

Пространи кревет, Миња спава,
у устима дуда мрда се и цврчи;
каква комета, гума и лонац!
Наш мали Цврле спава у кући !
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ВИНО

Uзми ме, сапери горчину дана
година, свега тешког, болног, сузног,
наслага туге згрчене у ћутање, узми ме, 
чим ти додирнем усне и језик неће бити исто 
као само трен прије тога. Отопићу слојеве
скамењеног у теби, одледићу 
крвоток и мисао што не да 
дисати и боји се 
јер 
је 
јер 
је 
јер је 
изневјерена 
безброј пута и мисли 
и сад ће исто бити. Узми ме, ја те нећу,
ја те нећу изневјерити, радостан вратићеш се себи. 

 Љиљана Мачкић (1957, Бања Лука). Пише и објављује 
поезију, прозу, студије, огледе и књижевну критику. Заступљена је 
у двије антологије поезије.
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Валентина МИЛАЧИЋ

ЛАБУДОВИ

Lабудови на језеру
дарежљивим очима
привлаче воду,
кљуновима
обликују срце,

самосвојни и слични,
крхки и јаки,

у одласку,
у повратку,
у једној капи

језерске воде.

СТРАХ НЕСТАНЕ

Sтрах нестане

кад се истопе
поклопљене казаљке,

у причешћеној ноћи
презрелој од патње.

Страх нестане

кад пјесма 
васкрсне.
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ХРАБРОСТ

Храброст је трчати,
мислити, јести,
храброст је моћи,
жељети и воду пити.

Храброст је отворити очи,
ћутати о тишини,
онда када она најдубље сања.

Храброст је мисао
сумњи супротстављена.

 Валентина Милачић (1966). Објавила је четири збирке 
поезије. Члан је Друштва књижевника „Сунчани брег“ из 
Београда, Института за дечју књижевност из Београда и Удружења 
књижевника Републике Српске. Њене пјесме су заступљене у 
бројним књижевним часописима, зборницима, антологијама те 
интернет порталима и online часописима. Пјесме су превођене на 
македонски, енглески и мађарски језик. Живи у Бањалуци.
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Слободан НАГРАДИЋ 

ЈЕВРЕЈИ У БиХ И РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ – 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКА ОДРЕДНИЦА

 Jевреји у Босни и Херцеговини и Републици Српској 
су данас национална и религијска мањина, у смислу како су те 
категорије дефинисане у међународним и домаћим инструментима 
за заштиту људских права и грађанских слобода, али и у цијелом 
корпусу наука о друштву, што је повод и извор легитимитета за 
њихову елаборацију у овом чланку. Јевреји су један од најстаријих 
народа у свијету, у цјелокупној људској цивилизацији. Семитског су 
поријекла, и народ чија писана историја има континуитет од скоро 
четири хиљаде година. Историја јеврејског народа је не само дуга, 
него и тешка, бурна и контроверзна. Од првог њиховог помињања 
у историјским документима, чак и прије њиховог Старог завјета, 
настањују простор Палестине на Блиском Истоку, односно, према 
старозавјетној Библији, након повратка из тзв. Египатског ропства, 
од Бога обећану земљу, Kanaan, на којем су доста рано формирали 
своју државну организацију, чије уређење је било најближе моделу 
теократије. У старој ери водили су више одбрамбених ратова и 
често губили територије и државе, били окупирани од стране 
сусједних и / или других држава и народа, а њихово становништво 
доживљавало егзодусе и масовно одвођено у ропство (Египат, 
Вавилонско Царство, Перзија, Грчка Александра Македонског 
и др.) и било изложено асимилацији. Државну независност и 
слободу дефинитивно су изгубили у првом вијеку нове ере, кад 
их је покорило Римско Царство, након чега их је, послије серије 
учесталих неуспјешних побуна, устанака и ратова против Рима, 
раселило широм све територије Царства, од Мале Азије до 
Атлантског океана, од Рајне и Дунава до Црног мора и Кавказа, 
са различитим пријемом у тим дестинацијама. Од тог времена, 
па до стварања модерне јеврејске државе, Израела, средином 20. 
вијека, већина јеврејског народа живјела је у дијаспори (расејању) 
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широм Европе, Сјеверне Америке, дијелом и у Азији, а касније и 
у Јужној Америци. Јевреји припадају, живе и практикују једну од 
најстаријих објављених, монотеистичких религија, која се најчешће 
назива јудаизам, хебрејство или, једноставно, јеврејска религија. 
Једини бог у тој религији је Јахве, који је истовремено и нека врста 
врховног суверена Израела, као теократске државе sui generis, и 
његовог изабраног народа, а религијским нормама се уређују не 
само вјерско-теолошка питања, него цјелокупан индивидуални и 
социјални живот људи и заједнице. Јевреји су, дакле, истовремено 
народ Објаве, Књиге (Стари завјет или хебрејска Библија) и Закона. 
Припадника јеврејске религије и конфесије било је и још има и на 
другим дестинацијама, као што су територија данашње Етиопије, 
подручје некадашњег Хазарског каганата у Средњој Азији и 
другдје.
 На Балканском полуострву јеврејско присуство је 
забиљежено (Нови завјет, археолошка истраживања итд.) још 
прије нове ере у колонијама које су се налазиле у приморским 
градовима. У Босни и Херцеговини у знатнијем броју Јевреји 
се досељавају послије њеног пада под османску власт, крајем 
15. вијека, а нарочито почетком 16. вијека, што коинцидира са 
њиховим протјеривањем из Шпаније и Португалије, док их је у 
другим средњовјековним балканским државама и земљама било и 
раније. Досељени Јевреји у Босну и Херцеговину, а у њу су доспјели 
или преко Солуна или преко Јадранског мора, били су Јевреји-
Сефарди (јеврејски назив државе и територије, тј. Иберијског 
полуострва, из које су протјерани), преко јадранских лука (Сплит, 
Дубровник и д.), у којима се нису дуго задржавали јер би у њима 
морали живјети у гетима, док су у унутрашњости Турског Царства 
живјели релативно слободно, са признатом вјерском посебности и 
без стигматизације, баш као и Ашкенази, тј. јеврејске избјеглице из 
Средње и Источне Европе. 1565. година се третира као година кад 
је и званично регистровано присуство Јевреја у Сарајеву и година 
њиховог досељавања у БиХ. 
 Други талас доласка Јевреја у Босну и Херцеговину 
је посљедица Аустроугарске окупације БиХ 1878, на основу 
одлука Берлинског конгреса те године, и то су углавном били 
Ашкенази, највише из Аустрије, Њемачке, Мађарске, Пољске итд.. 
За разлику од Турске империје (у њој, за разлику од католичких 
западних држава, тад није било прогањања Јевреја на националној 
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и религијској основи), у Аустроугарској Монархији су Јевреји 
добили грађанска права што је за посљедицу имало укључивање 
јеврејског становништва у јавни живот, а они су „узвратили“ 
давањем великог доприноса развоју градског живота у БиХ, 
истина уз ривалитет са „старосједиоцима“ Јеврејима-Сефардима, 
који је ојачан и због тешког комуникацијског разумијевања, пошто 
су Сефарди говорили ладино језик, настао и развијан под утицајем 
шпанског језика, а Ашкенази се углавном служили јидишем, на 
коме су видљиви упливи њемачког говорног подручја, чему је 
доприносио и факт да су дуго имали и одвојене и синагоге. 
 Посљедица претходно наведеног је чињеница да су међу 
новопридошлим Јеврејима у Босну и Херцеговину регистровани 
први љекари, апотекари, инжињери, професори, банкари, школовани 
музичари, нове занатлије, каквих у БиХ није било у доба турске 
окупације. Почетком 20. вијека међу јеврејским досељеницима 
у БиХ стварају се и прве друштвене организације, културна, 
просвјетна и хуманитарна друштва, од којих је „Ла беневоленција“, 
са сједиштем у Сарајеву, најпознатија, најугледнија и данас 
дјелатна, а забиљежено је и дјеловање сљедбеника ционистичког 
политичког покрета. Пред почетак Првог свјетског рата број 
Јевреја у Босни и Херцеговини износио је неколико хиљада, а 
највише их је било у већим градовима, посебно у Сарајеву, али 
и у Мостару, Бањој Луци, Тузли, Бијељини, Травнику, Дервенти, 
Горажду, Добоју, Зворнику, Шамцу, Фочи, Бихаћу, Завидовићима и 
др.
 У Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, касније и у 
Краљевини Југославији, положај и привилегије Јевреја нису 
довођене у питање, па су се они још више еманциповали и развијали, 
дајући тиме допринос у развоју геополитичког окружења унутар 
којег су живјели и дјеловали. Тако је било и у Босни и Херцеговини, 
у којој су и даље међу љекарима, фармацеутима, интелектуалцима, 
умјетницима (сликари, композитори, писци), професорима, 
адвокатима, инжињерима, банкарима итд., предњачили Јевреји. 
Такав њихов положај и просперитет нагло је пресјечен и заустављен 
1941. године, почетком Другог свјетског рата и на тлу Југославије, 
разбијањем те државе од фашистичко-нацистичких војски и 
окупатора и, посебно, формирањем Независне Државе Хрватске, 
у чијем саставу се нашла и територија Босне и Херцеговине. 
НДХ је, по угледу на Хитлерову нацистичку Њемачку, увела 
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расне законе по којима су Јевреји, поред Срба и Цигана (Рома), 
(о)стављени изван закона, чиме су одмах били изложени тортури 
и екстерминацији, одвођењем у концентрационе логоре у НДХ, 
највише у Јасеновац, или, пак, егзекуцијама на стратиштима 
широм те квислиншке државе. Рачуна се да је у холокаусту или 
геноциду које је претрпјела јеврејска заједница у БиХ уморено 
око дванаестхиљада њених припадника. Спасили су се само они 
који су успјели пријећи у италијанску окупациону зону или неки 
од оних који су се укључили у партизанске јединице Народно-
ослободилачке војске Југославије (НОВЈ).
 Други свјетски рат преживио је врло мали број Јевреја у БиХ. 
Већина их се у новом друштвеном уређењу и политичком систему, 
успостављеном послије револуционарног преузимања власти у 
току и након НОР-а, адоптирала у средине у којима су живјели, а 
један знатан број их се иселио у новоформирану јеврејску државу, 
Израел (1948.). Из нејеврејског становишта, социјалистичка власт 
у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији (СФРЈ) и 
БиХ никаквим садржајима и ни на који начин нису дискриминисале 
јеврејску етничку групу или народност, како су тад припадници тог 
мањинског народа називани у политичкој, правно-политиколошкој 
и историографској терминологији, документима и литератури, нити 
је у јавном простору поменутих политичких заједница у наведено 
вријеме било видљивог антисемитизма. У Босни и Херцеговни 
су припадници јеврејске мањине заузимали важне друштвене 
позиције у области науке, културе, образовања, здравства, 
привреде, политике, медија комуникације и сл. Прецизан број 
Јевреја који су живјели у Социјалистичкој Републици БиХ тешко 
је поуздано установити, због тога што се знатан дио те популације 
на пописима становништва често изјашњавао као Југословен. По 
посљедњем предратном попису становништва у СФРЈ, 1991., у 
Босни и Херцеговини је, de iure, живјело 426 припадника јеврејског 
народа, иако су официјелни представници тог народа тврдили да их 
је, de facto, било знатно више, од којих највише у Сарајеву, Бањој 
Луци, Добоју, Зеници, Мостару и Тузли.
 Послије разбијања и распада СФРЈ (1991/92) и Грађанског 
рата у Босни и Херцеговини (1992-1995), Јевреја у БиХ је још мање, 
јер су многи од њих на почетку тог рата напустили БиХ и отишли 
у Израел или неке друге, и за њих стране, државе. По завршетку 
Грађанског рата, потписивањем Дејтонско-паришког мировног 
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споразума 1995, Јевреји су, по Уставу те нове државе (п)остали 
неконститутивни народ, тј. сврстани су у категорију „остали“, а 
то је једна аморфна маса, социјални агрегат без дефинисаног 
правног статуса и значења. Тек Законом о правима припадника 
националних мањина (2003), Јевреји су признати као национална 
мањина, са свим правима које им гарантује Оквирна конвенција за 
заштиту националних мањина Савјета Европе. Република Српска 
својим Законом о заштити права припадника националнх мањина 
у Републици Српској (2004), такође гарантује и штити статус 
националне мањине Јеврејима који живе под њеном јурисдикцијом 
и права свих њених припадника. Према попису становништа у 
БиХ из 2013. године, чију валидност и кредибилитет Република 
Српска оспорава, у Републици Српској живи 59 Јевреја - у другом 
ентитету, Федерацији БиХ, има их 200, с тим да их се неколико 
изјаснило као Жидов - углавном у Бањој Луци и Добоју, у којима су 
организовани у традиционалне јеврејске општине, као својеврсне 
невладине организације, иако су оне изворно и традиционално, 
заправо, заједнице вјерника, на чијем челу су се налазили рабини, 
што данас није обавезно. У Бањој Луци је установљен и од 2014. 
године дјелује мултиплексни и вишенамјенски Јеврејски културни 
центар „Арие Ливне“.
 Јевреји који данас живе у Републици Српској успјешно су 
интегрисани, без асимилације, у друштво тог босанскохерцеговачког 
државотворног ентитета, њихови припадници уживају сва права 
која имају националне мањине у РС и БиХ, али су они, снагом свог 
ауторитета и резултатима који га легитимишу, присутни и обављају 
бројне одговорне функције у јавном животу РС, од привреде, 
политике, дипломатије, науке, културе, образовања, спорта итд, 
па се стиче утисак да су и они тзв. политички, владајући народ у 
пуном капацитету. Са већинским, српским народом у Републици 
Српској, живе у складним, бесконфликтним односима, дијелом и 
због тога што оба народа имају дугу заједничку трагичну прошлост 
(холокауст, геноцид у НДХ) у којој су били жртве истог непријатеља, 
из чега происходи и дјелимично слична култура сјећања и 
заједничко комеморисање жртава. Доказ тога је и Друштво српско-
јеврејског пријатељства Републике Српске, које је формирано 
2016., (први предсједник је био проф. др Александар Лазаревић, а 
други, данас је др Зоран Пејашиновић) управо с циљем његовања 
и даљег развијања братских односа српског и јеврејског народа, 
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унапређења сарадње између њихових државних заједница (Израел 
и Република Српска), размјене културних садржаја, привредних 
активности, спортских манифестација итд. У Републици Српској, у 
њеној краткој повјесници, нису забиљежени антисемитски ексцеси, 
нити дискриминација припадника јеврејске националне и вјерске 
мањине. Напротив, и у Републици Српској, као и у БиХ, јеврејска 
мањина створила је респектабилно културно-историјско насљеђе, 
како материјално, непокретно (синагоге, стамбени, индустријски 
и други објекти, гробља), тако и духовно (нпр. Сарајевска Хагада, 
која је 2017. године уписана у УНЕСКО-ову листу покретног 
нематеријалног насљеђа, „Памћење свијета“) итд., које још није 
све стављено под заштиту државе.
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 Слободан Наградић (1957, Црнча код Дервенте). 
Магистрирао је социологију на Филозофском факултету у 
Источном Сарајеву, те завршио више специјалистичких едукација 
из области људских права, политичког маркетинга, права 
националних мањина, улоге медија комуникације итд. Објавио је 
45 књига, више десетина приредио, уредио и рецензирао, објавио 
преко стотину научних радова, више стотина стручних радова, 
есеја и коментара, преко хиљаду новинских текстова свих жанрова 
(агенцијске вијести, извјештаји, репортаже, интервјуи, коментари, 
цртице итд.), више од двије стотине осврта и приказа нових књига 
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и часописа, више десетина енциклопедијских одредница, неколико 
полемика. 
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Михајло ОРЛОВИЋ

ЈЕДАН ГРАД

U том граду
Живели су Срби
И дан данас у свету
Многи имају личну карту
У којој пише да су рођени у том граду

Тамо су се волели
Једни друге разумели
Имали један календар
Говорили истим нагласком
Речи су им имале мирис живота
Подизали су споменик у цвећу
Птицама

Нису се радовали времену
Оно је вечно
Нису испраћали реку
Она вазда путује
Махали су ждраловима
Њихов лет је нијанса туге

Приче су чували дубоко у леду ћутања
А кад их изваде биле су вреле као испод сача
Због тога су им завидели
Чак звали митоманима

Обилазили су се носећи завежљаје
Пуне смеха
Сада их више тамо нема
Они што су их протерали
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Не сећају их се
Или их је срам
Или им је тешко њихово име
На језику

САНСКИ ПЕСНИЦИ ПОНОВО У СВОМ ГРАДУ

Tраже цвеће
Пошто га нема тамо где је било,
Чуде се где су то залутали
Из љутње причају гласно
О Платоновој поетици

Измишљају разлог за песму
Проналазе га у чињеници
Да им се пије, а имају још тога пуно
Да дебатују о Умберту Еку
Тај човек пише врло разумно

Преврћу џепове 
Оно што нађу није ни за кафу

У хотелу за њих нема места 
Тобоже,
Имају превише ожиљака тишине на челу
Преживели су три рата и три мира
Ни сами не знају кад им је било теже

У парк им се не иде
Тамо још висе оних двадесет осам Томињана
Свако вече им мењају ужад

Не преостаје им ништа друго
Него да један другом пожеле давну ноћ
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МОЈА КЋЕРКА КУПУЈЕ ЦИПЕЛЕ

@елим ципеле лаке 
Кад ме појуре друмски пси и манијак
да могу побећи

Желим ципеле угодне 
Кад ме радник треће смене
обухвати да могу стојећи дочекати зору

Хоћу ципеле са гвозденим потковицама
Кад звоне сокаком да магарци у штали криве вратове 
а Дабарске цуре цркну од зависти 

Хоћу ципеле са високом петом 
да преко тараба могу видети
Радојицу како у башти чита Достојевског

Напокон хоћу беле ципеле 
Кад се будем удавала
да ме драги може на цвет положити
без бојазни да ће латице испрљати
 
 Михајло Орловић (Босански Милановац). Завршио је 
Факултет политичких наука, смјер журналистика, у Београду. 
Тренутно живи у Бањалуци. Објавио је 22 књиге прозе, поезије и 
записа. Аутор је бројних новинских, радијских и ТВ репортажа, 
као и документарних филмова, за које је награђиван ( Сребрни 
пастир, Златна буклија и друге). За своје књижевно стваралаштво 
добио је више награда. Заступљен је у више антологија српских 
приповједача и пјесника.
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Радован ПИЉАК
                       
СРНА

Sва претворена у дрхтај сјенки,
Усплахирено жваће
Тишину надолазећег дана.

У царству неукроћене љепоте,
Између стотине замки 
Бира мирисне сочне травке.

У лавиринту неспокоја, 
Истинктом прогнаника 
Свој страх премошћује бијегом.

Далеко од очију радозналаца,
У сјени густиша и тишине, 
У жбуњу љесковине, 
Своје лане тетоши и крије.
 
И тако из дана у дан, 
На танкој жици немира, 
Спремна на скок у сваком трену,
Потомство своје одржава.
                       
 Радован Пиљак (1950, Петрово Врело, општина 
Гламоч). До сада је  објавио, самостално,  дванаест књига. Пише 
и хумореске, приповијетке, краће драмске комаде, скечеве, 
сатиричну поезију и афоризме. Био је  главни  и одговорни уредник, 
а сада члан редакције часописа ''Коло'' којег већ  дужи низ година 
издаје Завичајно удружење ''Гламоч'' Бања Лука. По занимању је 
дипломирани инжењер електротехнике. Већ дужи период живи и 
ради у Бањој Луци.
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Милан РАКУЉ 

ДЕВЕДЕСЕТ ДРУГА

Супрузи Ољи, 
рођеној 1992. године

Dеведесет друге, баш кад сам кренуо у школу
распала се земља у којој сам рођен.
Учило се по старом,
а радило по новом.
Моји хероји били су прваци свијета:
Југа, Миха, Дејо, Панчев…
био сам срећан због Црвене звезде
а тужан јер је почео рат.
Отац ми је отишао у војску
и слику како се први пут
у униформи удаљава од куће
док дуго стојим крај прозора
никад заборавити нећу.
Толико сам био изгубљен
а нисам ни знао да си се родила ти.

Деведесет друге погинуо је Синиша.
Био је један од мојих првих комшија
и имао је само осамнаест.
Погођен је, чуо сам, из снајпера
док је читао стрип над земуницом.
Његова мајка Дева
три дана је ридала из дворишта,
а ја сам плакао у себи
гледајући слике моје прве раје и мене.
То је усликао он, који нас је увијек чувао
и учио да играмо фудбал
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на полусеоском стадиону.
Сви који су ми били важни, уосталом као и ја,
живјели су прекопута.
Слабо шта сам тада знао,
а поготово нисам имао појма
о томе да си се родила ти.

Деведесет друге растурао сам кликере,
фасада куће ми је била изрешетана
попут земље пуне роша.
Чекајући крај узбуне да изађем напоље
и у преораном бетону сакупљам гелере
постајао сам фаца,
јер сам тако први уловио лептирицу.
То је онај врх гранате
који мало ко је и касније имао.
Кад је једном погодило у школску салу
играли смо се ратних шверцера,
украли смо скије, поломљени козлић
и неколико кошаркашких лопти
које се нису пробушиле од детонације.
Уједно, то је била и наша највећа акција.
Стварност ми се урезивала у машту,
јер ни слутио нисам да си се негдје родила ти.

Деведесет друге једино ми, дјеца,
знали смо да направимо неко весеље.
Хаубице су нам биле бубњеви 
а рафали гитарски рифови.
Само када се зачују сирене
и кад нам очеви са ратишта дођу код куће боравили смо.
Породице су нам биле обузете бригом,
па смо на улици учили о животу.
Главни предмети били су историја ратовања
и физичко васпитање.
Они најслабији увијек били су голмани или њихови,
а они најјачи, зависи од игре, нападачи или наши.
Лопте и дрвене пушке били су грбови и симболи
дјечије одбране од зла,
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тврђаве у тврђави, градови у граду,
државе у држави и свјетови у свијету.
Зло је ипак трајало још коју годину нашег одрастања.
Чуо сам да слично било је и овдје
гдје сам касније дошао и у право вријеме сазнао
да си се родила ти.

Деведесет друге, тад док сам ходао по жици
у болници гдје рађала си се ти,
инкубатори су били без кисеоника.
Дванаест твојих могућих будућих другара
ту гдје си први пут угледала свјетло дана
умрло је не проговоривши нити ријеч,
не направивши нити корак.
Због тога никад, док улицом ходам
крај њиховог споменика,
не размишљам о безнађу
нити мислим да је данас лоше.
Помислим ко ли је све тако удесио,
док је пробијан коридор живота
и док су анђелима одлазили мали другари
да си могла без свега што ти је фалило
како ја сада не бих могао без тебе.
Можда је себично,
али данас имам само једног хероја
захвалан небесима, откад нашла си ме ти.

ЖИВОТ КАО АПСТРАКТНА УМЈЕТНОСТ

Sрећан човјек не пише пјесме
осим ако је срећан
у земљи Трећег свијета.
Жена коју волиш може 
ти родити здраву
и добру дјецу,
пријатељи ти могу
бити као браћа
и више од тога,
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али ти не можеш
побјећи од чињенице
да је живот данас и овдје
апстрактна умјетност
и да ћеш тешко саставити 
од првог до првог
уколико не побјегнеш
у метафизику пјесме.

 Милан Ракуљ (1985, Ливно). Живио је у Гламочу до 1995. 
године, да би се након краћег боравка у Београду, Чачку и Котору, 
настанио у Бањалуци. Ту је завршио основну и средњу школу, те 
дипломирао на Одсјеку за српски језик и књижевност Филолошког 
факултета. До сада је објавио три збирке поезије. Неке од његових 
пјесама преведене су на француски, македонски и мађарски језик, а 
објављене су у једној антологији, неколико панорама и зборника, те 
десетинама књижевних часописа. Члан је Удружења књижевника 
Републике Српске.
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Грозда  РЕГОДИЋ 
                                                               

ЧУПАВКО

 Рађао се нови јунски дан. Небо над селом било је 
тамномодро, јер су се трагови ноћи још снажно осјећали. Раном 
јутарњом тишином била је уљуљкана цијела долина, испуњена 
мирним шћућуреним кућерцима.
 Наша мајка, као и обично, пробудила се најраније. Када је 
отворила врата, била је изненађена. Пред кућним прагом лежао је 
мален, непознат пас. Тијело му је прекривала дуга шарена длака, 
жућкасто – бијела. Врхови наћулених ушију били су одсјечени. 
Његов власник скратио му је уши јер је владало мишљење да је пас 
опрезнији, да боље чује ако му се уши мало скрате.
 И, гле чуда! Ко год  од наших укућана тих дана изађе из куће, 
тај би га вјерни дошљак пратио у одласку и повратку. Понашао 
се тако као да га је његова мајка донијела на овај свијет баш ту, 
пред нашом кућом, окружена припадницима нашег домаћинства. 
Већ првога дана мој старији брат Војин овоме умиљатом дошљаку 
надјенуо је име Чупавко.
 Прошло је, можда, пет-шест дана од тога изненадног 
сусрета. У нашу кућу ушао је власник овога чуднога псића. Од њега 
сазнадосмо да је потегао овамо за својим псом чак из Соколова, 
села удаљеног од нашега око петнаестак километара. Распитао се, 
ето, господар за свога миљеника и дознао да је тај необични пас 
своје скровиште нашао баш у нашем домаћинству. И наравно, тај 
власник од нас је одвео свога пса.
 Међутим, само након неколико дана Чупавко је поново 
освануо пред нашом кућом. Стари власник никада више није 
дошао по њега, мада је сада сигурно знао гдје би га могао пронаћи.
 Тих дана, сјећам се, старије жене из нашега комшилука 
причале су да придошло пашче доноси срећу. Али, још ни до данас 
нисам могла сазнати да ли је то у нашем случају била истина.
 Не знам којој раси је припадао Чупавко. Једино поуздано 
знам да је био послушно умиљато, и, чак би се могло рећи, осјећајно 
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створење.
 Сједне попут људског бића преда те. Гледа те право у очи. 
Нешто би као да каже, али не може. Чинило ми се да му је поглед 
некако тужан, а очи влажне. Као да је тражио већу присност и 
љубав која му је недостајала.
 Како су дани пролазили, пас је био све опуштенији, 
веселији. Просто се осјећала његова живост. Хитрије се кретао. 
Сада се најрадије дружио са чобанима и овцама. Знао је и 
послушати, извршити заповијест новога господара. Ако му пастир 
нареди да врати овце, он ће то на свој начин и учинити.
 Раздрагано је трчао око стада. Ослушкивао сваки покрет 
у трави или житу. Ако би птица изненада прхнула испред њега, 
убрзо је проналазио гнијездо, али птиће у гнијезду није дирао. 
Само би их посматрао. Буљио је у отворене кљунове голуждраве, 
тек излежене младунчади. А потом би, жмиркајући ситним очима, 
призивао и чобанина да му се придружи, као да је од њега тражио 
да нахрани птиће.
 Али, ако би у земљи пронашао осињак, у којем су осе 
направиле своје гнијездо, он би га шапама раскопавао и правио 
канале и путељке док све осе не би истјерао из њиховог склоништа. 
Иако су нападале и њега, није одустајао. Бранио се од њих и ногама 
и репом, а понекад би и главу чврсто приљубљивао уза земљу да би 
ублажио бол од убода осињих жаока.
 Никада није лајао без разлога. Његов лавеж био је јасан 
знак да се стаду приближава непознато живо биће – човјек или 
звијер.
 И тако је неколико година овај вјерни пријатељ друговао са 
стадом и пастирима. А једног кишног јесењег дана, док је враћао 
овце да не изађу на цесту, наишао је камион под чијим је точковима 
окончан живот тога човјековог оданог сапутника. Да би спасао 
овчији живот, Чупавко је жртвовао свој.

 Грозда Регодић (1942, Лусићи, општина Бања Лука). 
Наставник је српскога језика  и књижевности у пензији. Живи у 
Бањој Луци и бави се списатељским радом. Објавила је три збирке 
поезије, осам стручних књига и приручника за наставнике српског 
језика, те приредила шест монографија.
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Ранко РИСОЈЕВИЋ 

ПОСЈЕТА

Sасвим неочекивано, дошао сам у посјету
Себи, ономе што се тако посматра, мада
Не видим узајамност, ко је кога посјетио,
Зашто, баш данас, када је лијепо вријеме,
Могао сам да одлутам негдје, на свој начин,
Можда и не излазећи из куће, само тако,
Посветити се неким предметима, писмима,
Рецимо, не баш фотографијама, не успоменама,
Само што би то било понављање онога јуче,
Прекјуче, археолошки налази, тајна писма,
Знам ли нешто о тим свјетовима, клинастом
Писму, све  тако док ме памћење не изда,
Па се вратим погледу кроз прозор, онда ипак
Изласаку на улицу, празну или испуњену
Возилима, свијетом, мачкама и псима,
Све до Врбаса, прећи на другу страну, 
Не освртати се, мост је дивота ума,
Само нисам баш морао ни да пређем,
Знам да се вратити треба, знам да сам
Одједном наумио да  погледам у себе, 
Да себе посјетим, да видим шта је са мном,
Без великих одлука, да се дружимо,
Крајње је вријеме, одлутао сам у свијет,
Све ми је постало прече од себе, самотног,
Остављеног покрај прозора, како да се
Прибере, кад је као рачунање на прсте,
Ово сабирам, ово одузимам, готово,
Мораш да прихватиш, да узмеш, нисам
Ти досадио, не мршти се, истрпи ме,
Остаћеш сам, чак и без мене оваког. 
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БАНИЈА

Nа празним кућама црне заставе,
Већ изблиједјеле, вјетар их каиша,
Улазећи и излазећи из тамних очију
Ослијепјелих рушевина, устрашен и он
Хоће ли пронаћи излаз из свијета духова,
Није то његов оркестар, зидови давно урушени,
Не, бјежи вјетар, као и дјевојчица са бабом,
Што је само по гробљима вода, прича
Нешто дјевојчици или себи, поздравља и
Отпоздравља својим дневним духовима, 
Ту гдје вјетар слободно свира, далеко, 
Вјечнаја памјат свима што су самотни,
Легли уморни, заборавили да се пробуде,
Слушају гласове, сјећају се легија римских
Што су поуздане путеве просјекли,
Све остало, све послије, само је краткотрајно,
Ево, нешто велико се под земљом, дубоко
Окреће, не може да мирује, земља се отвара,
Покривач онима којих нема, покривач причи
Коју баба испреда док је дјевојчица слуша
Памтећи само неке ријечи, нека имена
Што се попут мрава својим путем крећу -
Легије уништења, између приче и заборава.

БРАНКО ЋОПИЋ

Rастур, рекоше, он је комуњара.
Оно дјечијег може да  остане.
Све  је то, брате, без икаква дара,
Нека их зобљу књишке гладне вране.

Ситно је дјело за толику хвалу,
Чему споменик и почасне бисте,
Не може више  у нашу махалу,
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Нек се пјесником позабаве глисте.

Посвуд будала, биједник, и кретен,
Суди ономе што је изнад њега,
Одувијек је исто баш сваки трен.

Јаче од рата, злобе, наци-стега;
Чисто је дјело маште, ломног бића,
Душина радост, поклон од Ћопића.

ЦЈЕЛИНА

Oдувијек си ту,
Са свима, сасвим сам,
Сваки опис, сваки призив
Само је рам
Слике које и нема
Цијеле, унутра, у теби,
Гдје се стално спрема
Цјелина, што би и не би,
Била пјесма, бића чисти дах
Прије него што се све
Распе у сан  и прах.

 Ранко Рисојевић (1943, Календери), пјесник, прозаиста, 
драмски писац, есејиста, историчар математике, преводилац 
и културни посленик, објавио око педесет књига, за дјецу и 
одрасле, од тога 18 пјесничких збирки, 25 прозних књига, међу 
којима 10 романа; изведено му је десетак радио-игара за дјецу и 
два за одрасле . Награђиван регионалним и локалним наградама. 
Превођен на више језика.
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Велимир САВИЋ 

МРИЈЕСТ

 Lососи… Опет се враћају свом мрјестилишту... Врте 
се витки, вретенасти у замасима и са таквим чудним одсјајем у 
крљуштима као да се у њиховом откову, неопрезна, и још млада 
ухватила сама мјесечева свјетлост. Лелујави и дрхтави, увијек су 
такви, кад се враћају завичају. Чудан је то нагон или проклетство 
кад је - јаче и од саме смрти - хоминг инстинкт који их непогрешиво 
враћа у поток из којег су поникли, на оно исто мјесто, тачно у 
онај вир гдје су први пут, још несигурни и мајушни, запловили 
у несигурну будућност. Логичног објашњења за такву упорност 
нема, али лососи ће у вријеме мријеста морати да испуне ту 
величанствену мисију, препливаће океане, прекскочиће водопаде, 
побиједити силе гравитације или страдати то покушавајући ‒ али 
једно знају ‒ стићи ће кући. Морају!
 Гледам, видим, заслијепио сам од свјетлости... Кад сам 
силазио, издалека, одозго са неба, посматрао сам огроман пожар који 
је пожудан и неугашен титрао у пустињи у милионима неугашених 
жижака. Био сам задивљен и уплашен невјероватним призором. 
Сад више нисам, сад кад сам опоражен, сад кад сам буктиња која 
непрестано сагоријева сама од себе као какав перпетум мобиле 
прве врсте. Моје зјенице сада горе хладним пламеном неона и 
узалуд ми је гледати у оно небо са којег сам сишао. Узалуд, јер 
знам то одавно, небо не зна за миљенике, и мислим да и оно гори, 
и да ми зато очи, пуне ватрених одбљесака, непрестано сузе.
 Лутам, вртим се полудио, осврћем се нервозно као пјесник 
коме је идеја у срцу, а није на уснама. Пролазим ситан испод тих 
огромних, скупих хотела који жмиркају наизмјенично у низовима, 
као оне јефтине сијалице што сам их са радошћу палио на 
новогодишњим јелкама, тамо још у Сарајеву, па у Руми, Приједору, 
Бањој Луци, у свим градовима у којима сам живио. Мислим о 
томе сад у Лас Вегасу, у пламтећој улици Фримонт која посута 
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милионима сијалица гори као брзогорећи штапин па ти се чини да 
ће одједном праснути у милион комадића као каква Супернова.
 Тај огроман рачун за струју плаћа се из људског порока, 
коцке, алкохола, секса... И помислим да ли је овај извикани рај на 
земљи изграђен од новца криминалаца заправо Содома и Гомора, 
да ли је то заправо пакао у којем сам почео да се печем. Гледам 
у своје дланове и не видим линије живота, љубави, срца, руке су 
ми од пара опарене... Помислим, ево и ову бјесомучну ломачу на 
којој горим, запалио је наш Прометеј, Никола Тесла и ту престаје 
потреба за било каквим објашњењем.
 И знам, овај неспокој дубоко уњедрен, први је дрхтај 
онога што покреће моје будуће немире, онога океана туге који ће 
запљускивати ноћима моје уморно, али вретенасто и витко тијело. 
То су оне непознате струје које Тесла још није пронашао, то су 
неуцртани, али у мени дубоко укодирани тајни путеви Атлантика 
који ће, бјежећи од Пацифика, одредити обале мога бола. Умријећу 
покушавајући, ја који сам због Громовника пловио небом, а сада 
непознатом, незаустављивом силом бачен у море - али то је моја 
судбина... Осврћем се за собом, огледам се и видим како ми се у 
крљуштима, у откову ухватила још несигурна и млада, али тако 
блага и препознатљива мјесечева свјетлост. 
 И све сам схватио, напрасно - одједном; и несхваћено 
и напаћено и неоткривено: враћам се мјесту мог рођења и мог 
потонућа!
Завичају.
 Ја знам, само у свом виру могу да се мријестим.
Каква величанствена мисија!

Велимир Савић (1961) књижевник из Бањалуке,  по занимању 
дипломирани правник. 
Аутор је четири књига пјесама, прича, есеја и стручне монографије 
из области статистике.
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Радивоје САРИЋ

КРСТОПУТ

Kрстопут је пред нама:
Ил' избавља
или слама.

Једним закораком
дође се пред два пута:
испред Часног крста
ил' пута којим се лута.

Тако је одувијек.
И свуда.
Ко не пође правим
оде оним којим је Јуда.

ЧЕКАЊЕ

Sкоро пола живота
Жена чека човјека
Мужа
Он се чуди
Она јеца
Од половине живота
И једно и друго
Чекају да се врате дјеца
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УМНОЖИ НАМ ДОБРА

Nемамо шта јести
Нека вам дају они што имају
Не дају
Кажу да немају

Пет хљебова
И двије рибе
Он благослови
Једоше
И преоста

Ал' неста оних...

ПАТРИЈАРХУ ПАВЛУ

Kад се душа сјади
Скупи и обезнади
У чашу жира
Без свог мира
Дани поцрне
И сваки дамар утрне
У свекући љубави
Са пуно жара
Гдје почива душа многа
Патријарх уз анђеоски хор
Молитве жубори
И људски збори

 Радивоје Сарић (1951, Печенег Илова, општина Прњавор). 
Свештеник Српске православне цркве. Свој свештенички позив 
обављао у Великој Илови, Слатини, и Лакташима, до 2020. године. 
Служећи Богу и народу, одликован је највећим свештеничким 
одликовањем – правом ношења напрсног крста. Објавио је пет 
збирки поезије и четири збирке прозних текстова.
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Жељко ЏАФИЋ

МРТВИЛО

Nекада ти дође да вриштиш,
из свег гласа, да се ори,
али глас нестане, сагори,
и онда нијем, себе не можеш
ни на трен да смириш,
кобељаш се
у ковчегу,
мртвилом хоћеш да живиш.

ПОЗНАЊЕ

Kад једног јутра
у огледалу сретнеш
оног ког с ума сметнеш,
па у очи погледаш оног изнутра –

кад вас два схватите,
за шта запињете,
куда се успињете ‒
тад схватиш да је узрок
свег твог стања
твој тежак порок
оправдања,
оправдања.

 Жељко Џафић (1986, Бања Лука). Докторант је на 
техничким наукама у Новом Саду. Пише поезију и бави се 
превођењем са грчког језика.
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JUBILEJI

СТО ГОДИНА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У БИЈЕЉИНИ
(Вијек стручног образовања у Бијељини (1921-2021. године, 

монографија, „Музеј Семберије”, Бијељина 2021)

 Sто година у раду и животу једне школе представља 
значајно раздобље, а још ако то раздобље први пут улази у једну 
књигу као што је Монографија „Вијек стручног образовања у 
Бијељини (1921-2021. године)“, подухват је вриједан пажње. 
 Редакција монографије састављена од професора Техничке 
школе „Михајло Пупин“ и сарадника, зналачки је приступила 
архивској грађи која је страдала у пожару и другим немилим 
догађајима.
 Да би једна школа са свим својим специфичностима 
успјела да оформи своје биће била је потребна визија оних који су 
је водили, а да би монографија успјела да пред читаоца изњедри 
књигу која ће оживјети читав један вијек, требало је и знања и 
преданости и одговорности њених аутора.
 Пред нама је таква књига која није само одсликала један 
вијек стручног образовања у Бијељини него и сто година живота 
и бурних догађања читаве регије као и рефлексе дешавања у 
двадесетом и двије деценије двадесет првог вијека.
 Двадесети вијек је био буран сам по себи (ратови и све што 
они носе), утицао је, свакако, и на образовање и културу.
 У Бијељини се развој културе и образовања значајније 
биљежи од завршетка Првог свјетског рата, у годинама бременитим 
неимаштином, пустоши, али и свијешћу да је земљи потребна 
школована и занатски оспособљена омладина.
 У првом дијелу Монографије – Занатство у прошлости 
Бијељине дат је исцрпан приказ занатства у Семберији од 1878. 
године до краја Другог свјетског рата из пера музејског савјетника 
Музеја Семберије Тање Лазић.
 Школа је у свом трајању промијенила четири државе: 
Краљевина СХС, Југославија, СФРЈ, Република Српска (БиХ) и 15 
пута мијењала назив Школе.
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 Школа је преживјела неколико реформи образовања, али 
је из свега успијевала да остане на висини свог задатка и усмјери 
наставнички кадар на квалитетно образовање својих ученика.
 Ауторима Монографије није било лако да систематизују 
тако разнолику и разуђену грађу, да ухвате кључну нит око које 
ће се обликовати структура грађевине која се данас зове именом 
великана Михајла Пупина. Можда је баш, име великана усмјерило 
прегаоце овог великог посла да не лутају, не допусте да их архивска 
грађа поведе у сувопарно исписивање историјата Школе, већ да 
зналачки, постојећој грађи удахњују живот.
 Као што је Школа у једном периоду била и без зграде а ипак 
давала резултате, тако је и Монографија добрим методолошким 
приступом израсла у књигу која се може са занимањем читати. 
Професори и ђаци чине њену суштину.
 Сјећања бивших професора и бивших ученика значајно 
су допринијели сагледавању односа професора и ученика што је 
Монографији дало и емотивну боју. Заједно су освајали награде, 
упознавали занимљиве крајеве и историјске знаменитости.
 Монографијом – Вијек стручног образовања у Бијељини 
(1921-2021. године), Техничка школа „Михајло Пупин“ добиће свој 
писани „кров над главом“, с мноштвом драгоцјених фотографија и 
архивских прилога. Град ће добити још једну важну књигу о себи 
и свом образовању, а читаоци, одавно потребну, занимљиву слику 
своје младости.

Душанка НОВАКОВИЋ
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ОСВРТ НА РОМАН КЛОБУК КЊИЖЕВНИКА ПЕТРА 
САРИЋА

(Петар Сарић, Клобук1, „Српска књижевна задруга”, Београд 
2021)

 Pетар Сарић, романописац и пјесник, рођен је у Горњем 
Тупану, код Никшића 1937. године. Мада је почео као пјесник, 
Сарић  је свој прави умјетнички израз нашао у роману, у коме је 
српској књижевности подарио неколико значајних остварења. 
У књигама „Сутра стиже господар“ I, II (1979, 1981) дао је 
епску фреску  деспотског система и неслободе у оквиру једног 
црногорског братства у Бањанима у XVII в. У роману „Дечак из 
Ластве“ (1986) психолошки су портретисани сложени међусобни 
односи сина и мајке, који су изопштени из свијета и осуђени 
на самоћу и дотрајавање, док је роман „Петруша и Милуша“ 
(1991) саткан на мотиву „вруће крви и незадовољне путености“ 
у отуђеном фантазмагоричном свијету црногорско-херцеговачког 
завичаја. Издао је збирке пјесама: „Беле клетве“ (1970), „Небески 
Дом“ (1972), „Врх поља“ (1973), „Конак реке“ (1975), „Паклено 
поље“ (1990) и роман „Велики ахавски трг“ (1972). 
 Подно Шар-планине, у кући поред пута Урошевац – 
Призрен, сада живи књижевник Петар Сарић и у деветој деценији 
живота објавио је нови роман “Клобук”.
 Сарић је, у интервјуу Вечерњим новостима, поручио да је 
остао на Kосову јер је оно Библија наше душе и завичај свих Срба.
 „Остао сам на Kосову не одвајајући се много од онога што 
сам, као дете, понео са собом. Истовремено, сазнавао сам свет за 
који нисам знао да постоји. Нисам знао да постоји таква мржња 
међу људима. Све време бранио сам се и од ње, али не знам колико 
сам успео. То траје, да не верујете, преко шездесет година, а сад се 
још и захуктава. Али, иако имам 82 године, наиђе да се осећам као 

1 Роман Клобук Петра Сарића добио је награду „Светозар Ћоровић” 2021. године.

POVODI
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дечак, кад сам био најсрећнији.... Почнем да певушим. На Kосову 
има пуно разлога за страх, али без тог страха, чини ми се, да бих 
и оглувео и ослепео. Живот са страхом такође је живот. Нисам 
сигуран да бих у најлуксузнијем београдском стану добро спавао”, 
каже Сарић.
 Памте се његове ријечи када је добијао награду „Меша 
Селимовић”: Српском народу на Косову пријети судбина Хазара, а 
Сарић о томе каже: 
„Народне песме и „Горски вијенац” слушао сам као дете и, целе 
или у деловима, знао напамет. И очеве и мајчине речи; и игра нас 
деце, чувају ме, и данас, на Kосову. Косово је Библија наше душе, 
завичај свих Срба. Оних који су на њему рођени, живе и сахрањују 
се; и оних који на њему нису рођени, али су век провели на њему; и 
оних који су га једном или више пута посетили; али и оних који на 
њему нити су рођени, нити су имали прилике да кроче на његово 
тло. Мало је народа који поседују такву светињу као што ми имамо 
Косово; оно може више пута бити окупирано, али никад, док било 
где буде постојао тај његов човек, одузето и отуђено”.
 Познато је да окупатори имају страх од окупираних, а он о 
томе истиче:
„Окупирани се увек нада, окупатор увек страхује. Ухапшени, ако 
зна да је праведан, слободнији је од онога који га је утамничио”.
 Треба истаћи да је нобеловац Петар Хандке објавио у 
приштинском „Јединству“ два романа када је Петар Сарић био 
директор издавачког сектора:
„Да, у оно време кад се на Kосову и Метохији разгоревала 
ватра мржње, објавили смо у „Јединству” две Хандкеове књиге. 
Промоција „Зимског путовања, или правде за Србију” била је 
највећа културна свечаност у Приштини. Много касније срео сам 
се с Хандкеом у Великој Хочи, у којој је боравио као добротвор. 
Ништа није морао да каже, све се видело на његовом лицу. А ја 
сам, тада, рекао да би му требало подићи споменик у Београду, ту 
негде на Калемегдану”.
 Чему може да се нада српски народ на Косову и Метохији, 
Сарић поручује:
„Мора да се враћа и повинује својој слози. Стално да вежба сложену 
вештину опстанка. Његово је оно по чему га други препознају и 
мора, увек, поново да га осваја, са свешћу да нико није сигуран када 
је почело то освајање ни када ће се завршити. А, ваља ослушнути 
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и оног који верује да би било најбоље да се никад не заврши. Ту је 
заметак неслућеној митској снази, којој никаква физичка сила не 
може да науди”.
 Петар Сарић је радни вијек провео на Косову и Метохији, 
гдје и данас живи и ствара на Брезовици.
 О књижевнику Перту Сарићу детаљније информације 
објавиле су Радио телевизија Србије, „Новости“ и „Политика“.
 О њему су писале познате личности. Треба истаћи да је 
Јефтимијевић-Михајловић Милица написала познату студију 
„Стилско-тематске одлике романа Петра Сарића“.
 О Сарићевом новом роману „Клобук“ аутор прижељкује 
вјешту руку драмског или филмског сценаристе.
 Основна радња романа дешава се у источној Херцеговини, 
у времену турског ропства: на Клобуку, турској тврђави која се 
надноси над Требињском Лаством, и уздиже на самој ондашњој 
граници између поробљене Херцеговине и слободне Црне Горе; 
затим у Требињу, Косијереву, Вилусима, Бањанима, па у Стамбoлу, 
а, успут, и у Скопљу, Призрену, Ђаковици, Пећи, Никшићу 
(Оногошту)…
 Роман ”Клобук” има два дијела…
 У првом дијелу, на почетку, само се помиње Јован, главна 
личност приповјести, са оном његовом кућицом и са степеништем 
које ће се, што стварно што фиктивно, у разним приликама и 
облицима, појављивати кроз цијело приповиједање, тако да би, 
поред имена Клобук, роман могао носити и наслов Степеништа, 
или Данак у крви. 
 У првој половини приповиједања говори се о Јовановој 
породици и то, у добром дијелу, прије његовог рођења. Комплетан 
живот једне херцеговачке породице у вријеме робовања под 
Турцима. Различите, редовно драматичне, ситуације и судбине, 
прате породицу, са изразито различитим личностима. 
 Браћа Новак и Мираш, као да нису ни у каквом роду, у свему 
су друкчији. Новак је био одмјерен, мудар, предузимљив; и сељани 
Ораховца изабрали су га за свог предводника. Он, прије своје 
Анете, није знао за женско. А Мираш је био говорљив, шалџија 
и шерет. Могао је саговорника да засмије и прије но отвори уста. 
Сви су га вољели, нарочито дјеца. Али он је био и женскарош. Чак 
је покушао да напаствује братовљеву најамницу Спасију. Његова 
жена Васиљка родиће двије ћерке, Петрушу и Милушу, које су 
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убрзо по рођењу умрле, и она више није могла да затрудни. А 
Новакова Анета родила је Јована и Смиљану.
 Међутим, долазак Јована на свијет, за Крстињу, Новакову и 
Мирашеву мајку, није прошло без посљедица. Крстиња је одраније 
показивала знаке извјесне искључивости, што није било далеко  од 
поремећености. А кад се родио Јован, и она отрчала Мирашевој 
кући да њему и снахи ухвати муштулук, учинило јој се да се, ни 
Мираш ни Васиљка, нису довољно обрадовали. То је за њу било 
као да их је мртве затекла! Од тада њено стање се погоршавало. То 
су сви примјећивали, нарочито откад их је, удајући се, напустила 
најамница Спасија коју је вољела као да јој је била рођена ћерка. 
Почели су да је тајно чувају, и прате. На крају она ће, скачући у 
надошлу Требишњицу, извршити самоубиство. 
 Трагедије сустижу једна другу…
 Асанов претходник био је злогласни диздар Абдулах. Он 
подиже нови Клобук на најистуренијем мјесту села Ораховац, 
а у близини куле Јанка Стеванова Јарогаће, првог Новаковог 
повјереника. Другог начина да се покоре бунтовни Ораховчани 
није било. Гледајући како Турци превозе грађу за ораховачки 
Клобук преко њихове њиве на којој се бјеше зарудјела пшеница, 
Јаковов син Вукашин одмеће се у Бијелу гору, у хајдуке. Убрзо, 
једне ноћи, запаљена је, и до темеља изгорјела, турска грађевина. 
Сви Ораховчани су знали да је то дјело Јанковог сина Вукашина, и 
да им је ”пукла погибија”, али нико се није усуђивао да изговори 
његово име. Нова трагедија била је неизбјежна. И Турцима је 
виновник био познат. Најприје су заробили Јанка, а онда су, пред 
Ораховчанима који су били приморани да присуствују догађају, 
запалили Јанкову кулу у коју су, претходно, затворили Јанка и сву 
његову породицу. Прије но је пламен букнуо, Турци из куле изводе 
Јанкову ћерку Марику, познату љепотицу. (Марика је она дјевојчица 
у коју се, на посијелу у њеној кући, као дјечак, загледао Јован.) 
Планирајући је за стамболски харем, поштедјели су јој живот. Али, 
кад је пламен избио на сваки отвор куле, Марика се отргла двојици 
чувара и улетјела у највећу буктињу која је хоризонтално пламсала 
са улазних врата. Догодило се и још једно чудо: у пламену, у који 
је улетјела Марика, и који је био највећи, остао је отвор облика 
њеног тијела! То је био једини слободни пролаз у Јанкову кулу. 
Међу присутнима проломили су се крици, али они као да су више 
одобравали Марикин поступак но што су је жалили, јер оно, што ју 
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је живу чекало у Стамболу било је горе од њене смрти.
 И покушај Ораховчана, које је предводио Новак, да 
умилостиве диздара Абдулаха није успио: одбијајући да их 
прими, препустио их је свом доглавнику који их је, може се рећи, 
измарширао.
 Трагедије сустижу једна другу…
 Диздар Абдулах, који је шуровао са сарајевским беговима, 
побуњеницима против султана и његових реформи, након онаквог 
смака породице Јанка Стеванова Јарогаће, осуђен је и, вјешањем, 
погубљен на главном тргу Оногошта.
 Ни у Стамболу није могло без драме. Она, о посјети 
султану и (пред Њим) Асаново свирање на каменој свирали, сама 
се издваја. 
 Али најдубље трагове остављала су многа Асанова сјећања 
на завичај и оно шта му се у њему, као дјечаку, дешавало. Та 
сјећања биће много снажнија и увјерљивија од онога кроза шта је 
пролазио, овдје, у Стамболу. Као да се дешавања, од прије више 
година, збивају данас. 
 Асан је, кад би год осјетио потребу да се издвоји и осами, 
и својим сјећањима отвори врата, одлазио у склоњену увалу на 
обали мора и, уз бучне таласе који су му обезбјеђивали неопходни 
мир, маштао о много чему, а најчешће о детаљима из завичаја, то 
јест из свог дјетињства. 
 Тако се сасвим препустио оном шта му се догодило на 
посијелу у кући Јанка Стеванова Јарогаће, а с његовом ћерком 
Мариком… У једно вријеме, како је ред, почела је игра прстена. 
Онај који је крио прстен прилазио би сваком сијелџији и, 
заклањајући се од свјетла петролејке, својим рукама преметао по 
његовом, или њеном, крилу. И једном од сијелџија, оном кога он 
одабере, остављао би прстен. Тада настаје најзанимљивији дио 
игре: сљедећи, који ће скривати прстен, биће онај који погоди код 
кога је претходник прстен оставио. Дошао је ред на Јована. Кренуо 
је у потрагу. И успио. Сад је његово да нађени прстен скрива. 
Дошао је до Марике, Јанкове ћерке, за коју се већ рашчуло да у 
свој Херцеговини има најљепши струк, очи, уста и косу. „Вила јој 
није равна.” Застао је код ње, и оно што је намјеравао да сакрије 
постало је унапријед видљиво, и сумњиво. Клекнуо је испред 
ње и, брбајући по њеном крилу (а све по наговору друга Ђорђа), 
покушао да рукама продре између њених ногу! Био је изненађен 
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кад су њене ноге, саме, почеле да се размичу! Збуњен, можда чак 
и уплашен, прстен није, иако је намјеравао, оставио код Марике. 
Тиме је случај с Мариком био завршен. Али само привидно. Он ће 
се много пута, касније, у Јовановој (Асановој) мисли понављати, 
али никад овако као данас у скровитом кутку стамболског залива. 
То, у Ораховцу, био је само почетак. Јер, Марика је овдје, на 
затуреном морском жалу,  долепршала са шумом таласа; обрела 
се ту поред њега, и у његовом загрљају! Он је губио дах док су се 
њихова тијела спајала. Све до овог тренутка он никад сасвим није 
сазнао шта се оне вечери, на посијелу у њеној кући, прије толико 
година, између њега и ње, догодило. Сад је, овдје у Стамболу, на 
уском морском станишту, и томе дошло вријеме. Био је први његов 
доживљај са женом…
 Низала су се и друга стамболска збитија. Не знамо које 
је занимљивије, и прече, али бисмо издвојили она са разним 
степеништима. Прво је оно (с почетка романа) које је својим 
рукама, заједно са кућицом, подигао дјечак Јован. А једног дана, 
овдје у Стамболу, док су ученици улазили у једну од сарајских 
зграда, Асан је клекнуо пред степеништем које је почињало од 
самог улаза у зграду, и, с главом на првом степенику, затворивши 
једно око, нишанио горе уз степениште. Кад су се ивице степеника 
спојиле у једну линију, устао је и, задовољан, изговорио: „Био је 
добар мајстор!” Неки његови другови застали су око њега, и ништа 
нису разумјели. Један је рекао: „С њим нешто није у реду.”
 Али од свих досадашњих  степеништа најзагонетније 
је оно које се појавило на часу строгог учитеља евнуха Нусрет-
бега. Асан је сједио у другој клупи, до прозора, који је гледао на 
морску пучину. Било је облачно. Само што није почела киша. Два 
пространства, морско и небеско, била су једнобојна и спојена. 
Између њих није се познавала граница. То је привукло Асанову 
пажњу, и он је, умјесто да гледа и слуша учитеља, буљио у 
бескрајно пространство. Невјероватно је како га учитељ није 
опоменуо. У даљини заметнуо се свјетлуцави круг који је почео 
да се, приближавајући се Асановом прозору, врти и отвара. 
Чим је круг застао, из њега је почело да се помаља, и усправља, 
огромно Небеско степениште. Невиђено чудо! Тек кад се горњи 
степеник сасвим приближио прозору и Асану, било је јасно да 
Асан, ступивши на први степеник, може да се ваздигне на Небо! 
Али та слика, исто тако нагло, претвара се у призоре из завичаја. 
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Оживјели су, наједном, догађаји из његовог дјетињства, међу њима 
и онај (на посијелу) с дјевојчицом Мариком… Ето, то можда казује 
да је Асан већ био на Небу…
 Занимљива је и султанова, „тајна”, посјета сарају...
 Постављење Асана за клобучког диздара, потписано 
султановом руком, био је документ који је Асан понио са собом 
и кога се свако, колико он ако не и више, морао придржавати. 
Захваљујући учитељу Тарик-аги, са Асаном је пошао његов 
најбољи стамболски друг Мехмед. На путу су се нешто више 
задржали у Скопљу, Призрену, Ђаковици и Пећи. А у Оногошту 
добили су чету одабраних аскера. На испраћају из  Оногошта 
Асан је понуђен да се обрати војницима, али он је то одбио. То 
је, код свих, изазвало недоумицу. А оно што се десило надомак 
Клобука и Требињске Ластве – отворену сумњу… На Вилусима 
су наишли на леш неког Србина – није могао бити ружнији 
Асанов сусрет са завичајем – и млади диздар издао је војницима 
прву заповијест: „ископаће раку и, с пијететом, као да је Турчин, 
сахранити покојника“! Још веће загонетке и невјерице пратиле 
су Асана откад је на побуњене Пилатовчане упутио аскере, а он, 
постављајући за њиховог заповједника, једног од главних људи 
злогласног диздара Абдулаха, остао на Клобуку. Заповједнику и 
аскерима, које је мјесто њега испратио Мехмед, поручио је да на 
Пилатовцима не буде крви. „Ако не буде ни једне ране, ни наше ни 
њихове, побиједили  сте!”, рекао је Асан. И свакоме је било јасно 
да он није за војника, а још мање за диздара.
 На помолу Клобуку видјела се велелепна Клобучка кула, 
али и  Асанова родна кућа. Он је одмах позвао свог пратиоца 
Мехмеда и наложио му да нико не смије сазнати да је он одатле, и 
да је оно његова кућа. 
 Али га је, што у сну што на јави, непрекидно пратила мисао 
о посјети својим родитељима и сестри (ако су живи). И стално је 
правио планове како то да изведе а да нико ништа не сазна. Најприје 
је, у извидницу, послао Мехмеда. Мехмед се вратио задовољан: и 
отац, и мајка, и сестра су живи! 
 Преоптерећен разним плановима кад, и како, да их посјети, 
почео је ноћу да се буди, а било је ноћи кад није заспивао. Хватао 
га је и страх, сам није знао због чега, па је Мехмеда замолио да 
свој кревет пренесе у његову собу. Али, једног дана, пењући се 
уз огромно степениште Куле, спопала га је несвјестица. Срећом, 
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у том часу, наишао је Мехмед и задржао га. Да се Мехмед ту није 
трефио, стровалио би се низ степениште и можда погинуо.
 У посјету својима ићи ће са Мехмедом. Не смију то знати 
ни они које ће посјетити! Намјеравао је да се обуче у просто сеоско 
одијело, али му је Мехмед рекао да би га његови одмах познали. 
Зато се обукао у парадну ризу диздара. 
 Изашли су на тајни излаз који је служио посади Куле да, 
у случају какве невоље, посебно оне ратне, спашава главе. Кад 
су били близу Асанове родне куће, Асан је оставио Мехмеда на 
стражи, а он је, сам, ушао у кућу. Ту настају најдирљивије, и можда 
најсудбоносније, странице романа. Сцене су такве да их је, без 
суза, немогуће испричати. 
 На крају Асан, угледавши своје гусле објешене о исти ексер 
о који их је он вјешао, изнад ормана, заповиједа да му донесу гусле 
које, потпуно збуњена, доноси сестра Смиљана. Асан почиње да 
„удара” у гусле и да пјева:
 „Књигу пише ага од Рибника
 Па је шаље Сенковићу Ђурђу…”
 Сви су застали, забезекнути. Прва почиње да плаче 
Смиљана. Асан, не могавши више да издржи, прекида пјевање, 
одлаже гусле и пита Смиљану зашто плаче. Она, кроз јецаје, 
одговара:
 „Господару, имала сам брата који је исту ту пјесму, исто 
тако, пјевао…”
 Он је устао и, кроз танке, испрекидане, дрхтаје у гласу, 
изговорио:
 „Ја сам тај твој брат!”
 Настала је општа пометња, и гласно ридање…
 Можда би ту требало да буде крај романа, али није могло 
да прође без још једног степеништа, па је додата потоња, двадесет 
седма, глава у којој, на диздаревом балкону (на врху Клобучке 
куле), Асан прича Мехмеду свој ноћашњи сан…
 Као, он сједи на свом балкону и у својој столици, овако као 
сад, и гледа на пут, „хајдучки друм”, који се, дијелећи Ораховац 
на двије приближно једнаке половине, успиње према Бијелој 
гори, „хајдучкој кући”. Само што је трепнуо, друм се претвара у 
бескрајно степениште које, преко Бијеле горе, дотиче Небо! И уз 
то степениште пењу се њих двојица – Асан и Мехмед…
 Ту се, не питајући, намеће питање над питањима: „Јесу ли 
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Асан (Јован) и Мехмед (Василије) стварно ступили на хајдучки 
друм, или ће наставити да служе стамболском султану? То питање 
је такво да смо принуђени да једнако вјерујемо и онима који, 
одговарајући, тврде, да су се вратили свом роду, ама и онима који 
доказују да су остали вјерни султану…
 Питање није мимоишло ни аутора приче чији одговор, кад 
мора да га каже, гласи: „И једни и други, у свему супротстављени, 
колико су близу истини толико су јој далеко.”
  Јер, на то питање, иако се сви утркују у потрази за 
одговором, коначног одговора нема…

Радослав МИЛОШЕВИЋ
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ЖИВОТ У СЛИКАМА
Омаж Радојки Самарџији

 Три велика, урамљена платна на зиду моје дневне собе. 
Триптих осликан батик техником. Склад палете топлих боја око 
белих површина лица и руку. Смирујући контраст. Цела соба је 
добила неки посебан колорит. Уживање је било седети и посматрати 
те слике у било које доба дана, под различитим осветљењем, из 
различитих углова. Слике су стигле право са изложбе, из галерије 
„Сингидунум”, из срца Београда у мој животни простор. Донеле 
су отиске погледа и изразе дивљења многобројних посетилаца. 
С обзиром на постојећа епидемиолошка ограничења у време 
вирусне пандемије, изложбу сам погледала онлајн са посебним 
интересовањем.
 „Омаж великанима”, а да не буде обична  репродукција, 
могу да направе само велики уметници. Омаж Пикасу, Климту, 
Модиљанију… Издужен врат или геометрија лица, косе очи, праве 
линије, приљубљени образи. То је као промисао, као препознати 
детаљ у новој средини. Све остало је лични печат, савршена 
креација велике уметнице. Техника рада, избор боја и симбола, 
скривене поруке…
 Слика прва: ИЗАЗОВ.  Девојка крупних и тамних очију, 
белог лица уоквиреног ситним спиралама светлости. Благо 
осмехнута као да размишља о нечему лепом или као да планира 
нешто занимљиво. У руци држи црвену јабуку и сву њену 
симболику. Од забрањеног воћа, преко рађања љубави, до доброг 
здравља и плодности. Та црвена јабука прихваћена дугим, лепо 
обликованим прстима, уз загонетни осмех пуних, румених усана, 
могла је бити део сна о љубави, о тражењу и налажењу сродне 
душе, о срећном, заједничком животу. Сви девојачки снови могли 
су стати у ту  јабуку, у сваку њену невидљиву коштицу, у све њене 
мирисе и укусе. Потреба да се то сочно воће загризе и да се осети 
све богатство живота, постаје прави изазов за посматрача.
 Живот се готово потпуно преселио на виртуелни ниво. 
Све се дешавало преко интернет-платформи, портала и профила 
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на друштвеним мрежама. Тај тренд се примећивао и годинама 
уназад, али је са актуелном корона пандемијом доживео своју 
експанзију. Једино су се болест и лечење оболелих дешавали у 
реалном времену. У том виртуелном свету  сликарка  Рада била 
је моја пријатељица. Годинама сам пратила њено уметничко 
стварање. Научила сам да је батик компликована индонежанска 
техника осликавања текстила бојом и воском , а „осликани батик” 
Радина иновација. Дивила сам се богатству њених инспирација. 
Од старословенске орнаментике Мирослављевог  јеванђеља, 
мистерије Винчанског писма, византијских рукописа, хришћанске 
симбологије, до последње  изложбе инспирисане стваралаштвом 
великих уметника. Без обзира на разноврсност тема у свему се 
препознавао њен аутентични ликовни израз. 
 Слика друга: ПРЕПОЗНАВАЊЕ. У средини композиције, 
највећа по формату. На њој женско и мушко лице, сједињени 
потпуно, али не кроз пољубац. Тамо где су њене усне налазе се 
његове очи и обрнуто. Укрштено срастање јагодицама и кожом 
образа. Његове очи су тамне, као два бездана, а њене зелене, попут 
извора. Око њене главе је круна, као ореол. Они су у ванвременској 
комуникацији. Размењују мисли, читају једно друго, преносе 
сећања, наслућују будућност. Та два лица, окружена светлошћу 
свемира, чине јин и јанг целокупног постојања, хармонију 
универзума.
 Мој контакт са Радом најчешће је био у писаној форми. 
Никада се нисмо реално упознале. Лајковале смо и остављале 
коментаре на статусе у вези са уметношћу, ликовним колонијама, 
радионицама, изложбама у земљи и иностранству. Имала је пуно 
пријатеља у том уметничком свету, била поштована и вољена. 
Често је путовала, увек пуна енергије и непрестано у трагању за 
нечим новим. Новим сазнањима, искуствима, доживљајима, новим 
идејама. Преко фејсбука сам сазнала за изложбу, погледала каталог 
са преко 40 слика тематски повезаних у једну целину. Спој старог 
и новог. Импресија и експресија. Сви ликовни правци сагледани 
очима и срцем једне уметнице.
 Слика трећа: ИСПУЊЕЊЕ. Поново геометријски обликовано 
женско лице са дугим вратом и још дужом подлактицом. Светлосни 
увојци су и даље присутни, али некако мирнији и сведенији. Очи 
су затворене, а угао усана неутралан. Иза затворених очију ова 
млада жена живи свој сан, потпуно посвећена. У руци држи белу 
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голубицу и привија је уз дуги врат као Пикасов дечак. Голубица је 
симбол повезан са женственошћу и материнством. Ова слика зрачи 
миром, љубављу и оданошћу. Чини се да је млада жена срећна и 
задовољна, обавијена топлим тоновима кајсије као огртачем. Једно 
срце, одвојено од ње саме, залутало у простору топлих боја, као 
да сугерише да љубави има довољно за унутрашњи и спољашњи 
свет. Живети у складу са самим собом и светом око себе, наслутити 
меру ствари и ослободити се превеликих очекивања. Та голубица и 
то срце, испуњене руке и мисли, довољно за један живот.
 Изложба је још увек била у току када ми је Рада рекла да 
ћемо једном причати о нарученим сликама. Осећала се уморно и 
малаксало. Организовање изложбе таквог обима и на таквом месту, 
био је превелик напор. „Желим Вам да уживате у мојим сликама 
и да Вам донесу радост и добру енергију.” Ово је њена последња 
порука.  Слике су стигле брзом поштом после затварања изложбе. 
Галеристкиња ме је обавестила да је Рада у Ковид болници и да не 
може да користи телефон.
 Три велика, урамљена платна су одавно на зиду моје дневне 
собе. Топлим бојама су оживела простор. Често их посматрам из 
различитих углова, у различито доба дана, при јутарњој и вечерњој 
светлости, у мраку. Увек уочим или осетим нешто ново. Пишем 
Ради о утисцима и чекам да се јави.

Драгана ДЕНИЋ
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(НЕ)ПРЕОБРАЖЕНИ ОДРАЗ И ОДСЈАЈ БОЈА
(О сликама Гордане Марковић)

НЕ БУДИТЕ ЈЕ
За М. Ш.

Не будите је.
Ноћас је боса ходила,
на паперјастим облацима,
са анђелима се дружила
и уз њихову харфу
небеске стихове стварала.

Ноћас је белим лађама пловила
и под сводом модрим
жудно је трагала
у моћним дубинама морским,
за бисерима лепоте.

Њена душа на хартији лебди,
на свету, нежну, жалфију мирише
- траг њених путовања
у свет снова и маштања.
и зато...не будите је.

               Г. М.

 Pут сликарства води од мора и ка мору, ка постојању и 
идентитету космичком, Гордане (рођена Русинков) Марковић 
(Костолац, 1946). Дипломирани економиста, сликарка и 
песникиња, детињство и младост провела у Шибенику. Отуда 
потиче љубав према мору, камену,  биљу медитеранског поднебља, 
честим и доминантним акцентима на њеним сликама. Сликаркине 
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многе слике ми напросто миришу по морској (не)преображеној 
води са светлосно – приморском амбијенталиком: дрвореди старих 
маслина, зањихани чемпреси, бродови са одразом и одсјајем у води. 
Сваколике су то композиције са крововима кућа које израњају из 
неке давне јужне архитектуре – и оне, са одразом и одсјајем у води. 
Слика море, у чијем високо подигнутом хоризонту се спајају небо и 
вода. Плави тоналитет живописно боји питомину прозирне воде у 
маринама. Реч је о препознатљивом ликовном говору сликарке, која 
дочарава сјај морског поднебља (експресионистичка слика „Рајско 
острво у Грчкој“). Понекад „побегне“ у континенталне пејзаже, 
али и ту се увек нађе по нека вода и игра природе у њој (чамац на 
обали реке из различитих перспектива, колиба, итд.), који настају 
као последњи циклус интересовања уметника за естетику форме. 
Бојом и амбијентом преноси лепоту на слику из лепоте битисања.
 Досад је имала преко четрдесет колективних изложби 
и девет самосталних (у Београду, Панчеву, Чачку, Пећинцима). 
Излагала је три пута на салону ликовног Стваралаштва (Октобарски 
салон, Београд). Добитник је друге награде 2009. године, за уље 
на платну „Санторини“. Такође је учествовала на међународној 
изложби „Жене сликари“ у Мајданпеку, 2012. године. Сликарством 
се бавила у младости, а активно поново слика од 1995. године. Радо 
учествује на хуманитарним аукцијама слика.
 Сликарка прича: „Као подршка углавном ми треба нека 
илустрација. Тренутно сликам јапански врт, по фотографији коју је 
снимила моја ћерка када је била тамо, али врло често и сама узмем 
фотоапарат у руке. Обично су то пејзажи, које после уљаним бојама 
преносим на платно. Море је моја љубав и увек се враћам азурно 
плавим нијансама. То је носталгија за неким бившим годинама и 
временима.“
 Слике ради у сувом пастелу и техником уље на платну, што 
је задњих година превагнуло. Нагиње импресионизму, од поетског 
реализма, до експресионизма. Њене слике налазе се у приватним 
колекцијама у земљи и иностранству (Холандија, Грчка, Црна 
Гора, Америка). Тајне сликарства откривала је у атељеима учитеља 
и ментора, академских сликара Слободана Сотирова и мр Ђорђа 
Секулића, који каже: „Сликарство Гордане Марковић кад да нас 
зове да се напокон вратимо природи, да се обрнемо око себе, 
потражимо је, јер она је ту негде, поред нас. Њени пејзажи су 
пуни носталгије и успомена на детињство, подсећају нас да све 
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није изгубљено и да се сликањем делић раја може вратити. Слике 
су све мање оптерећене иконографским слојем, тако да се слика 
чисти од сувишне приче повлађивања описивању и илустрацији. 
Тако пејсажи Гордане Марковић постају аутентични и живи, не 
зато што их препознајемо као конкретне пределе, него зато што 
зраче разноликошћу пасте високе и ниске, лазурама, пуноћом 
валерских распона и колористичких акорда, градацијом планова, 
уравнотеженом и одмереном композицијом елемената...“
 И називи слика су поетизовани: „Новобеоградски пејзаж 
под ињем“, „Летње подне у луци“, „Зачарано острво“, „Тоскана 
– међу чемпресима“, „Сутон на мору“, „Међу маслинама“, 
„Усамљени чемпреси“, „Двориште са амфором“.
 У своме стану слика, у Новом Београду и на породичном 
имању у селу Ракова, код Чачка, у издвојеној грађевинској 
јединици, коју је претворила у атеље, поред разгранате трешње. 
Ту је штафелај, разапето платно, палете, четкице, мириси боја, 
пуно радости. Слике се смеше, док кроз ваздух струји занавек 
надахнуће, танано као стих. Стојим у атељеу, помно гледајући 
Горданине не/довршене слике. Из тишине као да израњају тонови 
Прве симфоније са закључним хором „Јесен“, оркестарско дело 
композитора Станислава Препрека, учитеља и библиотекара из 
Петроварадина. Кроз прозор улази сунчани зрак – спајају се боје, 
речи, тонови у игри светлости.
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ПОЕТЕСИ
         За М. Ш.

Речи ти ничу, цветају,
бујају у твом наручју,
као булке на банатским равницама.
Миришу на жалфију нежну,
светом опојношћу, 
шуме таласима далеким,
са песковитих плажа неких,
само теби знаним.

Снове си своје
у бисерну ниску претворила,
у нераскидиви ланац затворила.
Благословена била поетесо мила,
песниче љубави, хармоније, среће.
И зато, пиши, трагај и даље,
за лепотом и складом.
У стиху твоме је твоја снага,
„јер стих је твоје весеље!“ 

                Г. М.

 Гледам је, како седи, замишљена, испод сеновите трешње 
и слика младу жену у белој, прозирној хаљини, која стоји на обали, 
окренута мору, држећи у левој руци букет жалфија, „чекајући 
ретку птицу да јој слети на длан“. У даљини, на пучини, птица, 
јарбол белог брода који урања у небо. Поздрави, ехом, по опојним 
медоносним цвастима који су се први пробудили на глас уметница. 
Помешане боје и помешане инспирације. Станиште вечнозелених 
жбунића се шири на окнима душе, као раскошни мирис salvije1, 
која је платно и рефлексије обојила у љубичасто-плаво. Гордани 
говорим: „Нека се ова слика зове У СНУ ЖАЛФИЈЕ“
 Историчар уметности Зорица Ђорђевић рекла је о 
стваралашту Гордане Марковић: „Мноштво мањих слика у једној 

1Salvia offi  cinalis, латински – жалфија, кадуља
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слици честа су појава. Ово не треба схватити као низ симбола, 
већ као израз присутности свемоћи творца и природе. За Гордану 
Марковић то је помоћно средство, којим се појачава и сажима 
стварсност приказана на осталим деловима платна. Структура 
слике одговара конситуцији стварности, која је слика по  Фихтеовим 
речима: „Слика која сам, слика коју имам о себи одређује слику 
света и везује сноп сазнања, или другим речима, слика се сазнаје 
сликом, у слици и као слика. „Са таквом сликом се идентификује и 
наша сликарка.“
 Слике настају изван просторно – временске стварности, 
понекад на ивици метафизике и даље са изобиљем медитеранских 
мотива. Чак и тамо где се наизглед чини да их нема. И слика 
„мртве природе“ асоцира на приморско поднебље (барем писца 
овог текста) – грнчарија, нар, ваза на везеном столњаку, корпа 
од прућа са јабукама у њој, дрвене летве на улазним вратима или 
вратанцима у двориште. Да ли је то такозвани суви реализам? Као 
да су на слику додати дозвољени мирисни и горки биљни делови: 
рузмарина, ловора, лаванде и опет – нара.
 У последње две деценије стваралаштва изашла из локалних 
граница, са високо уметничким и професионалним замасима. 
Живи свој живот у знаку духовно осетљиве сликарке, непрестано 
урањајући у своје колористске немире и имагинације.

Мирјана ШТЕФАНИЦКИ АНТОНИЋ
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IZ AKTIVNOSTI SPKD "PROSVJETA"

ОТВАРАЊЕ НОВИХ ШКОЛА У АУСТРИЈИ

Осим постојећих школа / разреда у Бечу и Аустрији, отварају се 
нове:

Да наша деца науче свој језик, писмо, историју и културу,  знају 
своје корене, ко су и одакле су и буду с правом поносни на то.

 Dа наша деца, знајући добро свој језик, боље науче 
немачки, боље се образују, постану бољи грађани ове земље и да 
њима и њиховим породицама буде боље, као и да би се спречила 
убрзана асимилација, губитак идентитета и негативна интеграција 
наше деце. 
Да се наша деца сутра могу у својој земљи дружити и упознавати 
са вршњацима и да се не стиде ако свој матерњи језик не знају 
довољно. 
Ако сада не науче да правилно говоре, пишу, читају и схватају 
свој језик и са својим бакама и декама, пријатељима и рођацима у 
отаџбини употребљавају свој језик са разумевањем ‒ прекосутра 
ће бити касно.  
И, коначно, због дружења, игре, знања, креативности и много, 
много других добрих разлога... 
 Обавештавамо и позивамо наше људе у Аустрији да своју 
децу могу уписати у наше нове допунске школе / разреде које 
почињу са радом ове школске године 2021/22.
 Упис, први сусрет и упознавање почињу 25. и 26. септембра, 
настављају се током месеца октобра. О појединостима се можете 
обавестити на следећим пунктовима нових школа: 
 - у Линцу у просторијама Храма Светог Василија  (Posthof-
strasse 41, 4020 Linz),
 - у Санкт Пелтену у просторијама Храма Св. Апостола 
Томе (Hanuschplatz 5, 3100 St. Pölten),
  - у Енсу, Храм Преноса моштију Светог Саве (Stelzhamerstrasse 
16, 4470 Enns),
 - у Гмундену, Храм Светог Георгија (Miller-von-Aich-
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holz-Straße 36a/20, 4810 Gmunden),
 - у Браунауу, Парохија светога апостола и јеванђелиста 
Марка (Ringstrasse 39, 5280 Braunau am Inn).
 Као и две нове допунске школе / разреда у Бечу:
 - у просторијама Удружења Срба у Аустрији (Thaliastrasse 
87, 1160 Wien),
 - у просторијама Српског центра у Бечу (Lindengasse 61-63, 
1070, 1160 Wien).
 Осим тога, са радом настављају досадашњи разреди у Бечу:
 - у просторијама Храма Васкрсења Христовог у другом 
округу (Engerthstrasse 158, 1020 Wien),
 - Храма Рођења Пресвете Богородице у шеснаестом  (Neul-
erchenfelderstrasse 47, 1160 Wien),
 - Храма Светог Саве у трећем бечком округу (Veithgasse 3, 
1030 Wien). 
 Допунску школу чине и предшколске групе „Мала 
причаоница” и врло успешни „Мали хор Просвјете”.
 Школа ради са благословом Његовог Преосвештенства 
Епископа аустријско-швајцарског г. Андреја, велику помоћ пружа 
Епархија аустријско-швајцарска и Црквена општина Светог Саве.
 Пројект је подржан и суфинансиран од стране Управе за 
сарадњу са дијаспором и Србима у региону.
 Настава је предвиђена за децу од 7 до 14 година: настава 
српског језика, учење ћирилице, културе и историје српског народа.
 Контакт информације на е-mail offi  ce@prosvjeta.at, као  и у 
наведеним црквама и удружењима.
 Све препоручене Ковид мере биће  поштоване.
---------------------------------------------------------------------------------- 
СПКД Просвјета, Аустрија
Serbischer Bildungs- und Kulturverein Prosvjeta, Österreich
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РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ПРОСВЈЕТИНУ 
СТИПЕНДИЈУ ''ВЛАДИМИР ЋОРОВИЋ''

 МОСТАР, 15. октобар – Српско просвјетно и културно 
друштво ”Просвјета ” - Градски одбор Мостар расписало је 
конкурс за додјелу Просвјетине стипендије “Владимир Ћоровић” 
за ученике основних и средњих школа и студенте у школској и 
академској 2021/2022. години са подручја Епархије захумско-
херцеговачке и приморске. 
Стипендије ће бити додијељене у сљедећим износима: за ученике 
од 6. до 9. разреда основне школе – 500,00 КМ; за ученике од 1. 
до 4. разреда средње школе – 700,00 КМ; за редовне студенте 1. 
године студија – 800 КМ; за остале редовне студенте и студенте 
постдипломских студија – 1.000,00 КМ.
 Конкурс је отворен од  15. октобра до 15. новембра 2021. 
године.  
 Информације о потребној документацији, критеријумима 
и условима конкурса могу се пронаћи на сајту СПКД „Просвјета“: 
www.prosvjetamostar.org Све додатне информације могу се добити 
путем електронске поште на мејл: stipendija@prosvjetamostar.org
 Традиција стипендирања у ’’Просвјети’’ стара је тачно 
колико и наше Друштво, које је 1902. основано управо с циљем 
стипендирања ђака, a међу Просвјетиним стипендистима били 
су: Иво Андрић, Јефто Дедијер, Бранко Радуловић, Светозар 
и Владимир Ћоровић. Обнаљање „Просвјетине стипендије’’ 
у Мостару иницирао је 2016. године гдин Славко Андрејевић, 
а пројекат је подржала Српска православна црквена општина 
Мостар.
 Од 2016. године до данас прикупњено је преко 100. 000 
евра и стипендирано 227 ученика и студената. У школској и 
академској 2020/2021. години, 87 донатора прикупило је 49.913 
еура и додијељено је 97 стипендија (25 стипендија за основце 
по 250 еура, 24 стипендије за средњошколце по 350 еура и 48 
стипендија за студенте по 500 еура).
 Основни мотив за покретање овог пројекта био је 
подстицање образовања и успјеха садашњих и будућих генерација у 
Мостару и Херцеговини и окупљање стипендиста око најважнијих 
животних вриједности. 

Организациони одбор Просвјетине стипендије ”Владимир 
Ћоровић”
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AUTORI "SRPSKE VILE"

АУТОРИ „СРПСКЕ ВИЛЕ”

 Алечковић Николић,  Мила (1959, Београд) српски је 
клинички психолог, професор и писац. Још као студент преводи и 
приређује необјављене епистемолошке и математичке есеје Жана 
Пијажеа (које штампа Нолит: Порекло сазнања). Основне студије 
психологије завршила је у Београду, магистрирала у Француској 
и докторила на Универзитету  Сорбона. Професор је по позиву, 
гостује као предавач на универзитетима и у институтима широм 
свијета. Као члан српске и тада југословенске екипе, учесник 
је психијатријског Конгреса у Бјарицу 1998, Конгреса у Прагу, 
Лијежу, Риму, Универзитета Сорбоне и Универзитета ,,Да Винчи” 
у Паризу, Перпињану, Ници, Универзитета Макгил у Монтреалу, 
Универзитета у Лозани, Бенгазију, Института Виготски у Москви, 
Католичког универзитета у Најмегену, укључујући и Национални 
Институт Социјалних Наука у Пекингу. Аутор је око сто стручних 
радова на неколико језика и неколико књига. Члан је Свјетског 
Друштва за Психопатологију Експресије и Психотерапију 
Умјетношћу и српски представник у њему (Société Internationale 
de Psychopahologije de l'Expression et de l'Art thérapie) са центром 
у Паризу (болница Saint -Anne). Члан је међународног научног 
Друштва ,,Милева Марић-Ајнштајн”.
 Андрић, Иво Мијо (1948, Чанићи код Тузле). Основну 
школу похађао је у Добрњи, Мрамору и Липници, а средњу техничку 
у Тузли. Завршио је Факултет политичких наука и постдипломски 
студиј на Економском факултету у Сарајеву. Радио је у привреди, 
образовним установама, синдикатима и државним институцијама 
Босне и Херцеговине. Од средине 2004. године живи и ствара у 
Загребу. До сада је објавио 20 књига поезије за дјецу и одрасле, 
5 књига прозе и драмских текстова, 2 монографије, 3 књиге 
есеја и књижевних приказа и 9 књига афоризама. Поезију, прозу, 
драме, есеје, афоризме, епиграме и књижевне приказе објављује 
у листовима и часописима у Хрватској, Босни и Херцеговини и 
шире. Нека његова дјела преведена су на енглески, њемачки, руски, 
чешки, словачки, словенски, македонски, кинески, румунски и 
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арменски језик. Члан је Друштва писаца Босне и Херцеговине и 
Друштва хрватских књижевника.
 Бабурски, Зорица (1965, Доњи Товарник код Руме). Пише 
поезију и сатиру. Објавила је књигу пјесама Капи модрине (2020). 
Живи и ради у Руми.
 Белегишанин, Маја (1980, Београд). Пише поезију и 
књижевну критику. Књиге пјесама: Испод неба (2007), Светлосна 
пруга (2011), Зимско сунце (2014), Нежна граница (2018) и књиге 
за дјецу Песме разних боја (2017) и Биљке и девојчице (2019). 
 Бећковић, Матија (1939, Сента). Потиче из Црне Горе, 
из племена Роваца, из братства Бећковић-Драшковић. Српски 
је пјесник, књижевник, филолог и академик.  Почасни је члан 
Удружења за уметност, културу и међународну сарадњу ,,Адликат”.  
Објавио је преко 50 књига различитих садржаја: изабране пјесме, 
поеме, бесједе итд. Најпознатији наслови су: Вера Павладољска 
(1962), Рече ми један чоек (1970), Међа Вука манитога (1976), 
Поеме (1983), Кажа (1988), О Његошу (1988), Косово најскупља 
српска ријеч (1989), Ћераћемо се још (1996), Беседе (2006), Печат 
и писмо (2006), Антологија Бећковић (2009),  Праху оца поезије 
(2016), Служба пустињаку цетињском (2013), Црна Гора: име 
једне вере (2020), Људмилине песме (2020). Добитник је великог 
броја награда и признања, као што су Награда Дисово пролеће, 
Његошева награда, Награда Вукове задужбине, а највећи број 
награда добио је за поему Ћераћемо се још. Носилац је неколико 
одликовања, међу којима је и и Орден Светог Саве, другог степена.
 Благојевић, Бранка (1985, поткозарско село Горњи 
Подградци), правница по занимању и књижевница у души. Основну 
школу завршила је родном селу. У Градишци, гдје данас живи и 
ради, завршила је ,,Гимназију Градишка” , а високо образовање 
је стекла на Правном факултету Универзитета у Бањалуци. Пише 
од дјетињства, али, тек однедавно је одлучила да објављује 
своје пјесме и да се посвети књижевности. На разним интернет 
порталима објављује поезију и прозу, а пјесме су јој представљене 
и у неколико књижевних часописа из Србије: ПоезијаСрб, 
Суштина Поетике, Багдала, Звездани колодвор. Неколико пјесама 
је објављено у разним зборницима поезије. Члан је Удружења 
младих књижевника Србије.
 Врањеш (Ђорђа), Андреја (1963, Ливно). Студирао права у 
Сарајеву. Радни вијек провео у Библиотеци ,,Глигорије Возаровић” 
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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.
 Голијанин, Момчило (1938, Крекавци код Невесиња). 
Од 1967. године до пензионисања (2004) радио као професор  
књижевности у Гимназији у Невесињу. Бави се  књижевном 
критиком и есејистиком, а у посљедње вријеме пише и 
приповијетке. Објављена дјела: Књижевно дјело Марка Марковића 
(монографија), Могућности књижевних истраживања, Вјечни 
ромор живота, Алекса Ковачевић, спортиста, патриота и 
пјесник (монографија), Да не овлада мржња - огледи о Ериху 
Кошу, Ослобођене ријечи, Трагање за љепотом и смислом, Откоси 
туге и радости, У свијету критике и белетристике, На пртинама 
старине, Породична монографија Братство Голијани. Живи у 
Невесињу.
 Делерм, Филип (1950,  Овер-сир-Оаз). После завршених 
студија књижевности, предаје у колеџу „Марија Кири” у 
Нормандији. Обајвио је збирку прича Први гутљај пива и остала 
мала задовољства, која му је донела популарност међу широм 
публиком.
 Денић, Драгана (1965, Куршумлија). Објавила је: збирке 
пјесама Замишљени лет (1983) и Ковчег са мирисом тамјана (2003); 
књиге прича Пукотине у времену (2011) и Играти срцем (2017). 
Пише приче, пјесме, есеје и путописе. Члан је Књижевног клуба 
„Багдала“ из Крушевца, Удружења књижевника Србије и Удружења 
лекара писаца „Видар“. Завршила је основне и специјалистичке 
студије из неурологије на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду. Од 1991. године живи и ради у Крушевцу.
 Деспотовић, Милијан књижевник, издавач и посленик у 
области културе. Рођен је 1952. године у Субјелу код Косјерића. 
Живи и ствара у Пожеги. Пише поезију, прозу, афоризме, књижевну 
и ликовну критику. Афоризми, савремена и хаику поезија су 
му превођени на: италијански, француски, шпански, енглески, 
немачки, мађарски, словеначки, румунски, русински, пољски, 
бугарски, македонски, турски, руски и јапански језик. Уредник је 
књижевних новина „Свитак“, часописа за хаику поезију „Паун“ и 
листа за дечију књижевност „Момчило“. Објавио је 25 књига. 
 Ђојић Аврамовић, Гордана (1946). Гимназију је завршила 
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у Бијељини, а Правни факултет у Београду. Афирмисала се не 
само у својој струци него и као сликар, те је у Београду приредила 
пет самосталних,  а учествовала је у преко тридесет колективних 
изложби. У јуну мјсецу  претходне године приредила је изложбу 
слика у Педагошком музеју у Београду. Објавила је двије збирке 
пјесама: Песма је као река (2020) и Река је огледало неба (2021).
 Ђокић, Стојанка (1990, Доња Чађавица, Бијељина). Основне 
и мастер академске студије завршила је на Филолошком факултету у 
Београду на Катедри за српски језик са јужнословенским језицима, 
студијски програм српски језик и књижевност. Истражује из 
области акцентологије и лингвокултурологије. Објављени радови: 
Акценатски модели једносложних придева са краткосилазним 
акцентом: говор Семберије, Мачве и Колубаре (,,Свет речи”, 
43/44, 2017, Београд), Акценатски модели вишесложних придева 
са краткосилазним акцентом: говор Семберије, Мачве и Колубаре 
(,,Свет речи”, 45/46, 2018, Београд), Вила у српској фразеологоји 
и паремијама (,,Српска вила”, бр. 52, 2020) и Вјештица у српској 
фразеологији и паремијама (,,Српска вила”, бр. 53, 2021). Аутор је 
четврте Библиографије часописа Српска вила од тридесет првог до 
четрдесет деветог броја. У Градишком зборнику (Градишка, 2020) 
објављује своју прву причу Quid est veritas? (Шта је истина?). Ради 
као професор српског језика и књижевности у Бијељини.
 Ђурковић, Јелина (1953, Шековићи). Живи у Бијељини 
и ради на Педагошком факултету као професор на предметима 
из области књижевности. Објавила је три књиге поезије Печати 
(1996); Вилина влас (2001), Kobiety serbskie (Пољска, 2020) и књигу 
кратке прозе Зарубице (2017). Из области народне књижевности 
објавила је књиге Дијалог с традицијом (2011) и Фантастика 
метафоре (2014), и, у коауторству са Љубомиром Зуковићем, 
монографију Вукови пјевачи из Босне и Херцеговине (2017). Члан је 
Удружења књижевника Републике Српске.
 Живојиновић, Емилија (1947, Крушевац). По занимању 
је наставник матерњег језика. Поезијом и прозом заступњена 
је у зборницима и часописима. Објавила збирке пјесама Ћурлик 
из недара (2013) и Срмозови неба (2018). Члан је Удружења 
књижевника Србије. Живи у Крагујевцу. 
 Заблаћански, Анђелко (1959, Глушци код Богатића). 
Поезију, афоризме и кратке приче пише од ране младост. Објавио 
је збирке пјесама: Рам за слике из снова (1992), Игра сенки (2004), 
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Птица на прозору (2007), Сан напукле јаве (2009), Раскршћа 
несанице (2011), Пијано праскозорје (2014), Мали ноћни стихови 
(2019), Ноћи вучјег зова (2020), збирку афоризама Палацање (2006), 
збирку превода руске поезије Од Пушкина до Капустина (2019), 
књигу прозе, афоризама и сатиричне поезије Иза линије (2020). 
Пјесме су му преведене на руски, енглески, бјелоруски и бугарски 
језик. Афоризми су му преведени на македонски и објављени у 
Бисери балканског афоризма (2010). Главни је уредник часописа за 
књижевност Суштина поетике. Члан је Удружења књижевника 
Србије. Живи у Глушцима.
 Згоњанин, Здравко Баћо (1937, Велика Жуљевица, 
општина Нови Град). Објавио је књиге прозе Кућа од бијелог 
камена (2003), Домовина у срцу и друге приче (2014), Ена са 
насловне стране (2015); збирке пјесама: Љубав на сва звона 
(2004), Свјетионици (2005), Ведра јутра (2006), Капи љубави 
(2007), Сунчани поздрав (2009), Изабране пјесме (2012) и Кућни 
праг (2019); роман Дневник Леоне Југин (2020). Сарадник је више 
књижевних часописа. Члан Удружења књижевника Србије.
 Зивлак, Немања (1982, Босанско Грахово). Усљед ратних 
дешавања, напустио је  родни крај и стално је настањен у СР 
Њемачкој. Пише поезију, родољубиве и духовне пјесме, као и 
кратке приче. Стихови су му објављивани у часопису Жрнов и 
Поента.
 Иванишевић, Даринка (1988, Мостар). Основну школу и 
Гимназију завршила је у Гацку. Основне и мастер студије завршила 
је на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, 
програм српски језик и књижевност. У звање вишег асистента на 
Катедри за српски језик и књижевност Филозофског факултета 
Универзитета у Источном Сарајеву изабрана је 2014. године. 
Објавила је више радова у разним Зборницима.
 Јагличић, Владимир (Крагујевац, 1961 — 2021) био је 
српски пјесник, преводилац, прозаист и књижевни критичар. 
Објавио је двадесетак збирки пјесама, пет романа, једну збирку 
прича и саставио три антологије. Преводио је са руског, енглеског, 
француског и њемачког језика. Највише је дијела превео са руског 
језика и то већином поезију. За свој књижевни и преводилачки рад 
је добио бројне награде у Србији и Русији.
 Јевђевић, Миленко (1963, Рогатица). У Београду је 
завршио Војну гимназију, Војну академију и Генералштабну школу. 
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Као официр обављао је команднe дужности у Војсци Југославије 
и Војсци Републике Српске. Носилац је Ордена Карађорђеве 
звијезде Републике Српске. Живи и ради у Бањој Луци. Објавио 
је књиге поезије: Теби (1994), Ја ти се враћам (1997)  и Пјесме 
(2001),  књигу приповјетки Прст пуковника Зека (2014). Коаутор је 
пјесничких збирки Ноћима и Боје дуге. 
 Јовичић, Слађана објавила је: збирке пјесама Хумке 
снова (1990), Послух савјести (2009), Игра од праискона (2019);  
роман Безимена дјеца (2016); књигу са двије драме, Control Freak 
и Сомнамбул (2018); збирку прича Глувило (2020). У часописима је 
објавила више драма, прича и пјесама. Живи у Брчком.
 Kалајџија, Јелена (1986, Пакрац,  Западна Славонија). 
Школовала се у Доњем Милановцу и Смедереву, а Филозофски 
факултет на Kатедри за српску књижевност и језик завршила у 
Новом Саду. На истој Kатедри одбранила мастер рад. Објављује 
текстове и приказе у књижевној периодици („Летопису Матице 
српске“, „Свескама“, „Детињству“ и другима), зборницима са 
научних конференција или посвећеним одређеним ауторима 
(„Летеће виолине Милорада Павића“, „Читање Аркадије Славице 
Гароње“, „Визије сигнализма...“), те порталима Нови Полис и 
часопис Kулт. 
 Кецман, Давид Дако (1947, Рајновци код Бихаћа), 
пјесник прозни писац и есејиста, књижевни, позоришни и 
ликовни критичар. Аутор је двадесет и пет књига  поезије, прозе и 
књижевних критика. Збирке пјесама и прозе:  Реч на леду (1976), 
Претпоноћни воз (1980), Ноћни риболов (1980), Распад мозаика 
(1989), Зидари светилишта (1991), Калем (1992),  Трептај (хаику) 
(1998), Небески гласник (хаику) (1994), Mennyei hirnök (Небески 
гласник) (1997), Озарје (1999), Столетна вода (2001), Сам као суза 
(избор) (2003), Тамнина (2008), Хор сенки (2010), Талијин шапат 
(2020); збирке приповједака Леђ (1982), три романа мозаика: Кад 
дуња замирише (1995),  Река за један дан (2014)  и Жива слика 
(2016) и књиге критика Верикале са дна пакла (2018) и Провид кроз 
сва времена (2019). Запажен је и као аутор књига за дјецу и младе: 
Сањам, сањам чаролије (пјесме и приче) (1994), Хоћко и Нећко 
(пјесме) (1997), Даљинама преко света (пјесме) (2003) и Неко само 
тебе тражи (пјесме) (2006). Био је главни и одговорни уредник 
Омладинског листа Покрет (1974-1978), а потом и главни уредник 
часописа Домети (2013–2016). Члан  Уредништва часописа Луча 
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(Суботица), од оснивања 1993. године. Сарадник многих листова и 
часописа. Превођен на десетак језика. Заступљен је у антологијама 
и зборницима како за одрасле, тако и за дјецу. Члан је Друштва 
књижевника Војводине и Удружења писаца Републике Српске. 
Станује у Сомбору, а живи у својим књигама.  
 Копривица Љубов, Момчило (1960, Градина, општина 
Гацко). Дипломирао је 1984. године на Филозофском факултету 
- Одсјек историја на Сарајевском Универзитету. Објавио је двије 
књиге афоризама: ,,Афоризмично” (2009) и ,,Било нам је добро, не 
поновило се” (2014). Живи у Бијељини.  
 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).
 Лукић, Љиљана (1939, Загреб). Магистар књижевности. 
Сарађује у великом броју часописа и листова (око 350 
библиографских јединица). Пише дјела из белетристике, а бави се 
и књижевном критиком. Објављене књиге: Магнолија на длану – 
збирка прича (1997);  Из књижевног сазвежђа – есеји и критике 
(1998); Плаво је боја неба – пјесме (1999); Једнога дана пре 
седам дана – приче за дјецу (2000); Балкон за маштање – приче 
и приповијетке (2002); Трагање за смислом - књижевне критике 
(2004); Кључар чудне љепоте Јован Дучић – књижевноисторијска 
студија (2008); Приче о медведићима – приче за дјецу (2009);  Јован 
Дучић, Рани радови I (1888-1892) – приређивач Љиљана Лукић 
(2010). Осим тога, објавила је романе: Јелена Златоносовић (2011, 
2013 II издање); Доктор Николо (2015); Звијезда падалица (2015); 
У трагању за оцем (2016) и У небо загледан (2017), Пут у недоглед 
(2018), Бисер на дну мора (2019), Кад сјећања заболе (2021). Живи 
у Бијељини.
 Луковић, Слободанка (1938, Бачина код Варварина). 
Завршила је Дефектолошки факултет у Загребу. Пише поезију, 
лирску прозу, хаику пјесме и хаибуне. Аутор је више књига: 
Страшни суд (1994); На распећу (1994); Спасење (1995), 
Домородица (1996), Селидбар (1996), Велики прасак (1997), 
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Христолика (1998), Пред небеским вратницама (1999), Муза и 
аждаха (2002), Капља (2002), У наборима брегова, хаику пјесме 
и хаибуни (2003), Црвена птица (2004), Поетика сфера (2005), 
Јованчица из Лазарета (2007), Родишта (2008), Сабирница (2009), 
Небокази (2011),  Певање у два гласа (прва књига 2013), Певање у 
два гласа ( друга књига 2016), Небокази (друго, допуњено издање, 
2016), Певање у два гласа (трећа књига 2018) и Текла песма 
Крагујчица (2019). Мањи број пјесама, кратких прича, хаику 
пјесама и хаибуна преведено је на бугарски, словеначки и енглески 
језик. Живи и ствара у Крагујевцу.
 Масловарић, Видак (1950, Божићи  код Андријевице). 
По академском образовању је професор француског језика, а по 
занимању новинар. Објавио је сљедећe збирке поезије: Ветар у 
реверу,  Други круг и Пробуди се. Објавио је и драму Затварање 
круга, публицистичку књигу За достојанствену старост и 
роман Непоменик. Заступљен је у антологијама и у више десетина 
зборника поезије и прозе. Добитник је више значајних награда за 
поезију. Сада је водитељ књижевних програма и трибине Удружења 
књижевника Србије у Београду, истакнути српски књижевни 
крититичар. Живи и ради у Београду.
 Мијајловић, Душан Адски пише прозу, поезију, приче 
и пјесме за дјецу, хаику поезију, сатиру, књижевне приказе и 
новинске текстове. Објавио је збирке пјесама: Несаницом до 
истине, Једино признајем своје распеће и ОЧИглеДНО. Збирке 
прича и приповједака: Калигула на кестеновом листу,  Трошење 
сна, Трошење страха, Трошење (не)моћи и Рам за црно–беле 
слике. Збирке хаику поезије Крчаг за росу и Стварност, неколико 
жанровских новела и преко 1800 жанровских прича. 
 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). 
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 Новаковић, Душанка (1947, Велика Обарска, Бијељина). 
Професор југословенске књижевности и српског језика у пензији. 
Дугогодишњи професор у средњој школи, стручни сарадник 
за образовање, културу и спорт у административној служби у 
Бијељини, директор Народне библиотеке „Филип Вишњић” у 
Бијељини, предсједник Општинског одбора Српског просвјетног 
и културног друштва „Просвјета” Бијељина. Рецензије, прикази 
и осврти на значајна дешавања у култури, објављени су јој у 
новинама и часописима. Истиче се њен рад на монографијама, 
чланство у локалној редакцији Енциклопедије Републике Српске, 
рад на организацији манифестација „Вишњићеви дани”. Живи у 
Бијељини. 
 Павловић, Ранко (1943, Шњеготина Горња, код Теслића). 
Живи и ствара у Бањалуци. Пише поезију, прозу и драмске текстове 
за одрасле и за дјецу. Бави се књижевном критиком и есејистиком. 
До сада је објавио по петнаест збирки пјесама и приповиједака, 
четири романа, једну збирку есеја, књигу књижевних критика 
и десет радио-драма за одрасле, затим шеснаест збирки прича 
за дјецу, пет збирки пјесама за најмлађе, један роман за младе, 
десетак текстова за дјечја позоришта и петнаестак радио-игара за 
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. 
 Пантелић, Ана (1986, Ужице). Завршила групу за 
француски језик и књижевност на Филолошком факултету у 
Београду. Повремено се бави превођењем текстова који се тичу 
актуелности у култури и друштву. Похађала је једногодишњи 
семинар на француском језику у Удружењу научних  и стручних 
преводилаца у Београду. Један кратак период живота боравила је у 
Енглеској. Живи и ради у Београду.
 Пантић, Милан (1963, општина Зворник). Гимназију 
завршио у Бијељини, а електротехнички факултет у Тузли. Са 
дужим прекидима, више од 40 година се бави писањем афоризама. 
Сарађивао са бројним листовима, а прве хонораре зарадио у 
првим бројевима „Семберских новина“. Једина збирка афоризама, 
претежно ратних, изашла је 1994. године. Био је уредник више 
листова и часописа. Одскора објављује афоризме у „Новостима“, 
„Енигматици“, „Ошишаном јежу“ и другим листовима, као и на 
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сајтовима „Шипак“, „Сатиргора“, „Звоно.медиа“ и другим.
 Петровић,  Оливера (1981, Бијељина). Основне и 
магистарске студије завршила je на Универзитету у Бања Луци 
(Енглески језик и књижевност, Методика наставе енглеског 
језика), а докторску тезу одбранила на Универзитету у Новом Саду 
(Енглеска књижевност и културолошке студије). Истраживачки 
дио магистарских и докторских студија je радила на Универзитету 
у Лондону, Гриничу и Кингс колеџу у Лондону. Радно искуство 
стиче у просвјети последњих 18 година, од којих је 16 година у 
високом образовању. На Педагошком факултету у Бијељини је 
запослена од 2005. године као асистент, виши асистент и доцент, 
а од 2018. године добија звање ванредног професора на научној 
области Специфичне књижевности – Енглеска књижевност. Била 
је члан Управног одбора Центра за информисање и признавање 
докумената из области високог образовања у Босни и Херцеговини 
(2008-2009) и члан Савјета за развој високог образовања и 
осигурање квалитета (2012-2017). Обављала је послове продекана 
за наставу, координатора за осигурање квалитета и учествовала у 
више радних група на иновацији наставних планова и програма.
 Плешњарович, Јержи (Pleśniarowicz, Jerzy) (1920, 
Екатеринослав, Украјина – 1978., Жешов, Пољска). Дебитовао је 
1937. године као пјесник и књижевни преводилац с украјинског на 
пољски у часопису „Wоłyń”.  Један је од уредника и преводилаца 
„Антологије украјинске поезије“ (Варшава, 1977). 
 Ристановић, Цвијетин (1937, Модран, Бијељина). 
Филозофски факултет завршио је у Новом Саду, а постдипломски 
студиј на Филолошком факултету у Београду, на коме је одбранио 
магистарску тезу и докторску дисертацију. Објавио 10 књига из 
области историје књижевности и књижевне критике: Казивање као 
огледало живота (1990); Епик и лирик Петар Кочић (монографија) 
(1995); Српски пјесници за дјецу (1997); Огледи и прикази (1999); 
Простори дјетињства. Огледи о српским писцима за дјецу 
(2002); Књижевне теме (2003); Критички (п)огледи (2006); 
Књижевнокритичка освјетљења (2009); Вредновање књижевног 
текста (2014), Огледи, бесједе, есеји (2020) и књигу кратке прозе 
Свакидашње приче (2017). Живи у Бијељини. 
 Ристовић, Слободан (1952, Чајетина). Одрастао у Радљеву 
код Уба. Основну школу завршио у Радљеву, а средњу у Ужицу. 
Члан је Удружења писаца Србије од 1991. године. Објавио је: 
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књиге песама Вилин точак (1988), Вилине врзине (1989), Љубави 
моја од птица (1990), Кућни праг (1992), Кућна гуја (2001), Чувар 
ветрова (2003), Људи од перја (2004), Водићу те у Млетке (2004), 
Чемериште (2007), Моја Елета (2007), Гујина гозба (2008), Соба 
са погледом у чекање (2007), Патина пламена (2011), Дозивање 
бога (2016), Пустињиште (2014); проза Мржња (1982), Светлица 
(1986), Кучево с оне стране реке (1997), Срећа је негде близу (1986), 
Страх од људи (1995),  Кад лају птице (2001). Заступљен је у више 
антологија. Превођен је на више страних језика. 
 Сладоје, Здравко (1952, у селу Обљу, општина Калиновик). 
Основну школу је завршио на Илиџи. Средњу школу (геодетска 
техничка) и факултет (Филозофски факултет, група Руски језик 
и књижевност ) је завршио у Сарајеву. Од 1975. године је радио 
у Лукавцу као професор руског језика, а након рата у Угљевику, 
најприје као преводилац при руском војном контигенту, а потом и 
као професор у средњој школи. Пензионисао се 2017. године. Рат 
је провео у Угљевику. Радио је и као новинар. Живи у Бијељини. 
Ожењен је и има два сина. Осим новинарских текстова, није до сада 
објављивао књижевне радове. Носилац је „ Ордена достојанства“ 
који му је додијелила Међународна лига за заштиту људског 
достојанства и безбиједности из Москве. 
 Солар, Перо (1947, село Клековци, Босанска, сада 
Козарска Дубица). Основну  школу и гимназију завршио је у 
Дубици , а Стоматолошки факултет у Београду. Његово књижевно 
стварање везано је углавном за дјечји узраст - предшколски и 
школски. Објавио је: збирку приповиједака  Доктор и риболовци 
(1996), збирку есеја Занимљива екологија (1996);  1998. године 
шест здравствено - поучних сликовница у стиху (Мали близанци, 
У вртићу, Мацин зубић,  Куца код доктора, Весели меда  и Влада 
чоколада); поему Дечак Коста и његов свет (2000); сликовнице 
Баш је лепо што смо различити (2001), Бора код доктора (2004), 
Излози снова (2004), Свадба на ливади (2005), Павлова песма (2014), 
Васкршњу песму (2015) и Петровданске ватре (2015); роман за 
дјецу Река мог детињства (2001); збирку поучних приповиједака 
Приче са реке (2003); збирке пјесама Црква од ружа (2008), Пут 
здравог живота и лековите приче (2010) и Ружа у грудима и сенке 
сутона (2011); роман за одрасле Суноврат у небо (2020). Пјесме 
су му компоноване и превођене на шведски језик. Написао је и 
објавио преко стотину прилога, путописа, и прича које су емитоване 
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на програмима Радио Београда.  Члан је Удружења књижевника 
Србије. Живи и ради у Београду.
 Станић, Наташа (1971, Требиње). Пише поезију и 
прозу. Објавила књиге: Лирика лавиринта, Сонатини снови, 
Улица сунчана, Крешендо кише и Косовски крици. Превођена на 
стране језике. Члан је Удружења књижевника Републике Српске и 
Удружења слободних умјетника Аустралије.
 Стојковић, Душан (1948, Београд), пјесник, приповједач, 
књижевни критичар, eсејист, антологичар, преводилац са 
словеначког и француског језика. Уредник „Шумадијских 
метафора“ (Младеновац). Члан редакције часописа „Бдење“ 
(Сврљиг) и „Наш Траг“ (Велика Плана). Академик Славјанске 
литерарне и артистичке академије у Варни. Објавио седам 
пјесничких збирки, двије књиге кратке прозе, десет есејистичких 
књига и више од тридесет антологија. Посљедње објављене књиге: 
Планета сигнализам: есеји о сигнализму (2018), Мома или Цвеће 
сна (2018), Снови душе или Поезија Славомира Гвозденовића 
(2018), Књигарник о књигожеднику или Миљурко Вукадиновић 
капетан водене републике (2019), Баштиници и сапутници 2 
(2019), Читати: волети, Савремена словеначка поезија (2019), Са 
сваком нас је песмом мање, поезија словеначких уклетих песника 
(2019). Живи и ради у Младеновцу.         
 Стојчиновић Николић, Јованка (1952, Ритешић код 
Добоја). Пјесник, прозаиста, есејиста и културни посленик. 
Објавила је 16 књига поезије. Проф. др Богомир Ђукић објавио 
је књигу Свјетлост над Стојчиновином, Пјеснички опус Јованке 
Стојчиновић Николић (2015). Члан је Удружења књижевника 
Републике Српске, Удружења књижевника Србије, те Међународне 
асоцијације писаца (Рига, Летонија) и Poetas del mundo in Ser-
bia. Од 2019. године члан је Академије словенске књижевности и 
умјетности, са сједиштем у Варни у Бугарској. Била је предсједник 
Удружења књижевника Републике Српске од 2012. до 2016. године.
 Тодоровић, Мирољуб (1940, Скопље). Осмогодишњу 
школу учио је у местима око Велике Мораве, гимназију у Нишу, 
дипломирао је на Правном факулте¬ту у Београду. Оснивач је и 
теоретичар сигнализма, српског (југословенског) неоавангардног 
стваралачког покрета и уредник Интернационалне ревије Сигнал. 
Пише поезију, прозу, есеје и бави се мултимедијалном уметношћу. 
Објавио је 55 књига поезије, 18 књига прозе, 2 књигу есеја и 
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полемика, 3 књиге за дјецу, 3 антологије. Превођен је на више 
језика. Имао је четрнаест самосталних, а излагао је на преко шест 
стотина колективних међународних изложби цртежа, колажа, 
визуелне поезије, мејл-арта и концептуалне уметности.
 Ћосовић, Стево (1946, Фо¬ча). Учитељску школу 
завршио у Фочи, а Филолошки факултет у Београду (српски 
језик и књижевност).  Био главни уредник Службеног листа БиХ. 
Од 1992. до 1995. године борави на Палама, где ради у „Срни“ 
и уређује лист „Огњишта“ (1993–1994). Године 1995. прелази у 
Београд. Оснивач и уредник издавачке куће „Свет књиге“. Бави се 
народном књижевношћу – књиге:  Соко на рамену (1988), Јабуке 
у њедрима (1991), Јунаци из устаничке епопеје Филипа Вишњића 
(2020) лексикографијом  –  Ловачки рјечник (1981) и Рјечник 
српског имена (1994). Објавио књигу Српска православна црква 
у Дубровнику  (Београд 2008; издање на руском језику – Београд 
2009).  Приредио књиге: Карађорђе у поезији (1994),  Славно доба 
Херцеговине (2005), Епископија Захумско-херцеговачка (2006) као 
и више издања културно-историјског карактера.
 Чигрин, Јевгениј (1961,Украјина). Живио је на Далеком 
Истоку Русије. Учесник многих руских и међународних фестивала. 
Од 2002. године живи у Москви и подмосковском Красногорску. 
Један је од најистакнутијих савремених пјесника Русије. Избори 
његових стихова објављени су у руским и иностраним књижевним 
часописима, а ушли су и у низ европских и отаџбинских антологија. 
Његови стихови су преведени на европске и источне језике. 
Чигрин је лауреат многих књижевних награда. Аутор сљедећих 
збирки пјесама: Возач (2012), Бесани залив (2014), Подводна кугла 
(2015), Невидљиви водич (2018, 2021), Лампа над морем (2020), 
Стари номад (2020). Збирке пјесама су му објављене и на српском, 
пољском и украјинском језику.
 Шарић, Секуле (1960, у Крушчићу (Бачка)). Пише пјесме, 
приче, романе, есеје, прозу за дјецу. Пјесме и приче су му превођене 
на неколико страних језика и заступљене су у више антологија, 
зборника и алманаха. Приредио је неколико књига. Објавио је 35 
књига. Члан је Друштва књижевника Војводине.
 Штефаницки Антонић, Мирјана (1954, Нови Сад). 
По образовању је економиста. Објавила тринаест књига, од тога 
десет књига поезије и три књиге књижевних огледа. Године 2020. 
објављена је књига аутора Др Милован Гочманац Ингенијум 
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узвишеног стила – О књижевном делу Мирјане Штефаницки 
Антонић. Присутна је у заједничким књигама поезије, у зборницима 
поезије, у часописима за књижевност, уметност, културу и науку. 
Заступљена у  савременим антологијама поезије. Пише поезију, 
књижевну критику, рецензије, кратке приче. Пјесме су јој 
преведене на енглески, бугарски, словеначки, руски, француски, 
арапски и пољски језик. Члан је Друштва књижевника Војводине и 
Удружења књижевника Србије. Живи и ради у Новом Саду.
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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
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