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ДРАГО КЕКАНОВИЋ 
 
 

УСРЕД ПРАЗНИНЕ 
 
 

Ово је, поштовани, стоти или сто и први пут 
пут да кршим завјет тишине и шутња и да газим једну 
давну заклетву. Давно, наиме, још као млад писац 
завјетовао сам се у једном лирском есеју, у Запису о 
тишини, у духу оне Тертулијанове максиме Credo 
quia apsurdum, (Вјерујем, јер надилази разум) да нећу 
посредовати између читалаца и мојих (будућих тек) 
наслова. Окрутан је то завјет, наравно, јер сам себе 
осудио на самоћу и тишину, а своје будуће приче, 
приповијетке, новеле и романе пустио низ воду, што 
би се рекло, ионако загађене бујице књижевних (и можда 
најмање – књижевних) превирања. Тешко је повјеровати, 
али неко сам вријеме успијевао у своме науму. Без 
већих потешкоћа, моје су приче налазиле угледне 
издаваче, а тиме и читаоце, био сам читан и награ-
ђиван млади писац од кога су се очекивала и зна-
чајнија остварења, налазио сам своје име и у кри-
жаљкама и у укрштеницама. Ах, бијаху таква времена... 

Средином осамдесетих година прошлога вијека 
морао сам се, међутим, први пут одрећи свог завјета. 
Хтио не хтио, морао сам се јавно огласити. Избио је, 
најприје, велики скандал око мога сценаристичког читања 
лектирне приповијетке Тена Јосипа Козарца. Ватру 
јавне полемике потпалио је неки локални СУБОР 
(мериторан за екранизацију књижевних дјела?!) са 
партијском квалификацијом (каже ли се тако?)  да сам 
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својим сценаријем наружио једно од најљепших дјела 
националне књижевности и дубоко увриједио све 
Славонце, мртве и живе, и оне који ће се тек родити. 
Недуго затим, овај пута изван фокуса јавности, нашао 
се на тапету мој први роман Потомак сјена. Далеко од 
јавности, на највишим партијским форумима (каже ли 
се тако?) и на њиховим идеолошким комисијама подуго 
се вијећало о томе у кој је мјери млади писац оскрна-
вио тековине револуције, и треба ли тај роман забра-
нити, а младом писцу одмјерити примјерену казну. У 
оба та случаја прошао сам без казне, само са опоменом 
да не таласам, да се не играм с ватром, и са оним 
благонаклоним упозорењем које би се могло подвести 
под ону стару латинску сентенцу: Што доликује 
Јупитеру, не доликује... Благонаклони су били, да, 
моји цензори, и ја их ни у оваквој радосној и лијепој 
пригоди, не могу, ето, заборавити. 

Отад сам, међутим, престао записивати те 
такозване аутопоетичке текстове и заклињати се на 
невиђено. Уосталом, сажетији текст о своме при-
повиједању од оног Записа о тишини нити умијем 
нити покушавам написати, јер сам га, парадоксално 
или не, написао прије својих наслова. И то је 
књижевност, ето, у томе је њена моћ и њена немоћ, 
чаролија њеног конструкта, онај прелијепи сјај вјечне 
сумње који нас држи будне толике године и који нам, 
упркос томе што нам ништа не иде на руку, не 
допушта да одустанемо. 

Паралелно некако са кршењем завјета шутње 
падају и моја прва бацања пера у трње и одустајања од 
приповиједања. Тако сам се, није срамота рећи, 
склањао под скуте театра и драме, иза рефлектора 
филма и телевизије, али то не би дуго потрајало, и 
сваки би се пут испоставило да сам на тим атарима 
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само надничарио, и да сам се онда, чим бих зарадио 
довољно за крух и хљеб, враћао причама од којих сам 
побјегао Мало пажљивији читалац моје библиографије 
лако ће уочити да сам и писао и објављивао на махове, 
са великим размацима између два наслова, и са 
повеликим раздобљима шутње. То су ти периоди 
одустајања. Наравно да се у њима радило на себи, како 
се каже, да се сакупљала грађа, или шта то већ јесте, за 
нове наслове, али ни снаге за коначним редакцијама 
текста и воље за објављивањем није било: упркос, за 
данашње околности, сасвим пристојим понудама и 
митењима. Да, понекад ми се чини да бих морао 
саставити цијели један каталог својих одустања, и 
можда га једног дана и направим. Знам и шта би 
заузимало прву каталошку јединицу. Био би то онај 
застрашујући осјећај немоћи, тамо још у прошлом 
вијеку, датиран у 1965. годину, када ваш приповједач, 
послије објављене збирчице стихова Свјетлост шума, 
одједном нашао пред спознајом да је његово пјесничко 
врело пресушило, нагло и одједном, баш онако како је 
и надошло. Знао сам, наравно, да су многи прозни писци 
(а међу њима и мени најдражи) почели са стиховима, 
али ме та чињеница није могла утјешити. Тада сам 
први пут одустао. Други пут је било шездесет и осме, 
трећи пут седамдесет и прве, (вјерујем да те године 
говоре саме за себе), па случај Тена, па случај 
Потомак сјена, али нећу даље у том набрајању, не, не 
бојте се, нећу злоупотријебити ову лијепу прилику за 
тако мучна присјећања и нелагодне успомене; у мојим 
је причама ионако превише нелагоде. 

Ускоро су, уосталом, из неког до тада не-
познатог круга пакла (јер одакле би иначе дошле?) 
пристигле оне фантазмагоричне и страшне деведесте, 
и са њима је са свих страна почела надирати празнина. 
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Са поразима, нестајањем и одласцима сродника и 
најближих одавно смо се помирили, али ја ни данас не 
умијем срочити тачније име том осјећању и стању у 
ком сте затечени неочекиваним сазнањем да некога 
више нема у вашој улици, да је тај заувијек негдје 
отишао, и да из простора једног бивствовања, нечијег 
поздрава, смијеха, оних обичних и свакоднених 
ријечи, одједном надире само хорор vacui, пустош и 
мук, ништа и ништавило. Ви сте у том часу беспо-
моћни, на начин на који беспомоћни никада нисте 
били. И лишени сте свега, осим ријечи. Ни њих, у 
ствари, немате у том часу, али слутите да вас барем 
оне нису напустиле, и да су вам барем оне још 
преостале. Само оне. Барем оне. Оне су, да, све што 
вам је дано. И што вам нико не може одузети. У 
таквом неком часу, јесте, ви немате право ни некаква 
одрицања од било каквих ваших списатељских завјета, 
јер пустош и мук, не заборавите једнако надиру, и на 
вама је, схватите то већ једном, да ријечима, чиме би 
другим, испуните ту страшну празнину. Тај потхват, 
наравно, граничи са немогућим, али за вас бијега више 
нема, и ви сте заробљени у једној ситуацији коју нисте 
ни прижељкивали, а камоли сањали, али нема вам 
друге, нико још није изишао из своје коже, па ни ти 
нећеш, твоји су те земљаци, твоји читаоци, на крају 
крајева, напустили, и оставили су те самог, у застра-
шујућој тишини њиховог одласка, па је на теби да 
поновиш ријечи староримског хришћанског аполегете 
Credo qиа apsurdum, и да коначно разабереш да ту 
страшну празнину можеш испунити само њима, и 
једино њима, ријечима. 

Колико сам разбрао, толико сам написао. 
 

У Загребу, крајем октобра 2015. године 
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* ЗАПИС О ТИШИНИ 
(друга посланица пријатељу) 

 
Овдје је вријеме заустављено, заправо, извјесна 

је само прошлост и будућност; тишина нас учи да 
немамо садашњости. Она је граница на којој прела-
зимо из једног свијета у други. Врата која воде у тишину, 
врата су пакла. На том прагу ми збацујемо са себе све 
обмане и стајемо лицем у лице са својим бићем. Повра-
так у њу је повратак с опасног путовања на којем су 
нас вребале дивље звијери глупости и глупост дивљих 
звјери, странпутице с којих нема повратка, лажне 
драгоцјености, помори у којима нема ничег другог осим 
празнине, утакмице с лажним циљем, фата-моргана. 
Тишина је једина могућност, једино у њој још јесмо.  

Теби је позната она китајска легенда о сликару 
и пејзажу. О сликару који је тако вјерно насликао пејзаж 
да се по ничему, ни у најмањем детаљу није разли-
ковао од оног у природи. О сликару који је послије тога 
нестао у своме пејсажу. Погрешно је претпоставити 
лудило за узрок таквој одлуци. Јер, он, сликар, није 
нестао, он се само вратио у своју тишину. И пред 
нама стоји, пријатељу, данас тај пут. Нисмо ли се 
већ одавно одлучили, а да то нисмо ни знали? Нису ли 
наши излети (у оно што смо с правом називали 
сувремено) већ унапријед били осуђени на пропаст? 
Јесмо ли одвећ слаби? Или смо одвећ горди? Јер, сада 
знаш што нам предстоји и потпуно смо сигурни да 
смо изабрали онај наш прави пејсаж. 

xxx 
Кроз нашу је тиху собу прохујало:  
славље које никаквим ријечима не може избри-

сати једно лице сасвим бљедуњаво и уморно 
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беспомоћан крик уплашеног дјетета 
једна ружа од које нам ништа није остало 

осим мириса у успомени 
десетак стихова који су нас могли убити 
и много тога неизговореног 
И послије свега, сасвим изненада остали смо сами. 
Прихваћајући тишину, ми у ствари прихваћамо 

самоћу. Једини.звук који се ту јавља је сјећање. А сје-
ћање је тишина самртнога. Тишина је патња. Стога... 

xxx 
Тишина није простор. Она је заборављање времена. Ријеке 
не теку у тишини, оне стоје, а обале отјечу. О то дивно 
вријеме у коме смо стајали на обалама широких ријека! 

xxx 
Покушај у својој празној соби, удаљеној од 

свијета, пријатељу, изговорити ове ријечи: РУЖА? 
СМРТ? ВРИЈЕМЕ? ПРОЉЕЋЕ? ТИНТА? Или неке друге 
које за тебе имају више важности. Одмах ћеш при-
мјетити да се изгубљене, посуђене ријечи враћају свом 
правом смислу. Одговор на она три патетична Гаугу-
инова питања: Одакле долазимо? Што смо? Куда идемо? 
крије се у ружи, смрти, времену, прољећу, тинти... 
Пјесма је израз тишине. Тишина је неисцрпна. 

xxx 
Ниси ли већ толико пута покушавао да 

избјегнеш ту сулуду и сасвим безразложну помисао 
која те тако изненада опсиједала: помисао да 
побјегнеш! И никада јој, наравно, ниси могао 
одољети, она је увијек била јача од свих разлога који 
су се заснивали на разуму и логици. И ти би бјежао 
тада, бјежао без циља јер је твој једини циљ био бијег 
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сам. Али када си напокон стигао до правог циља, до 
тишине, када си подигао вео тајне, што си открио? 
Исто оно што и Новалисови Ученици у Салсу. Јер 
само си то и могао открити. Твој лик те је чекао. Као 
што путника чекају даљине. Тишина је наш ужас и 
наша нада, пријатељу..  

xxx 
На твоме столу јабуке: цијело се једно 

годишње доба истрошило на сокове. На твоме столу 
књига: цио се један људски живот исрошио на ријечи. 
О како су нас оне изиграле! И није само тишина 
испред и иза јабуке, испод и иза књиге, тишина је и у 
њима. А нама ништа друго није преостало осим те 
јабуке и те књиге. Проклети... 

xxx 
Како се осјећаш пред тим бескрајем ријечи, дубоко 

доље у дубинама тишине до којих (ти то знаш) никада 
нећемо доспјети: с једне стране оне измичу сваком 
нашем покушају да им се приближиш, да их досегнеш, 
а с друге пак оне нас вребају (и то знаш), тама у којој 
се скривају пуна је злокобне слутње. Оне, те ријечи, 
(нисам ли већ рекао) наше су проклетство и наша нада. 

xxx 
П.С. Ничега што би те изненадило, пријатељу. 

Ничега што би те покренуло. Само понеки бунцају о 
револуцији. Остало је готово исто. 

Студентски лист, бр. 23/24, Загреб, 1969. године   
 
________________ 
Беседа на 32. сусретима "Савремена српска проза" у Трстенику 
4.новембра 2015.  
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Esej 
 
 

TIHOMIR PETROVI] 
 
 

DELO 
 
 

Човек се пројектује и опредмећује у радним 
резултатима. Креативним актом превазилази властиту 
ефемерност и пружа преко граница партикуларног 
живота. Општа је констатација: човек није ништа 
друго него оно што производи – и оставља иза себе. 
То је и измамило оне речи: „Моје дело, то је само 
моје ја.“ Најбоља награда за успешан труд јесте кад 
од труда настане творевина – за коју је резервисана 
реч: производ сељака и школовњака. „Човек у правом 
смислу влада само оним што је сопственим радом 
стекао“ (Рубинштајн). Вели се, положај, власт, новац, 
ученост и здравље представљају само лишће на 
дрвећу. 

Импресивна је узлазна линија човековог продора у 
утробу земље и његово освајање свемирског про-
странства. Све, од новопрокрчене њиве, громадних и 
стамених дела до модерних научних изума, јесте 
претворен људски рад, људском руком заустављена и 
зауздана природа. Ништа није изникло из земље или 
спуштено  с висина. 

Током многовековне историје, постојаним напре-
зањем и добрим радом, настало је оно чега до тада 
није било. Биле су то истинске вредности које су се 
кретале у струји еволуције ка добробити људске 
заједнице. Наши преци су својим рукама основали 



 11

домове, открили ватру, изумели камену секиру, 
стрелу, полугу, коштану иглу, плуг, грнчарско витло, 
чекрк, ветрењачу, компас, механички сат, наочаре, 
барут; открили путању и положај звезда, штампу и 
парну машину. Такође, књигу као једно место где се 
хиљаде мртвих поново може састати и продужити 
живот у векове, јер је свима њихов живот у њиховим 
делима. Пронађен је телефон који омогућава разговор 
без телесне блискости и сијалица којом је „спасена 
ноћ од мрака“. Те средства за преношење енергије на 
даљину. Научне хипотезе и филозофске доктрине јесу 
такође индивидуални и вишесубјективни сложен чин.  

Човечанство се поноси грађевинама и силним 
споменицима као што су Кинески зид, Транссибирска 
железница, Панамски канал, делима и задужбинама 
који ће, у својој монументалности, засијати између 
земље и неба. Од епохалног су значаја компјутер, 
посве достигнућа у служби човековог здравља (таблета, 
на пример, која се лако и релативно пријатно прогута 
– на који начин је потиснута негдашња гроза горких 
напитака, силно оклевање и гримасе, уз очајно 
запушивање носа). И тако редом, све подухвати који 
су захтевали натчовечанску снагу – а човек је само 
обичан човек! – узвишен и заносан рад. Имамо у виду 
дела која покрећу људски дух и која, као небеска 
узорана бразда, умеју потомству да говоре и као 
звезде светле и засењују. 

Плод савладаних баријера и дивовског замаха, 
људске творевине су предодређене да недогледно 
трају. Оне од кључног значаја јесу плод двоструке 
напрегнутости и ауторових непроспаваних ноћи и 
његовог расположивог времена; при чему је њихово 
трајање сатисфакција за све што је изгубљено од за-
довољстава и од обичног живота. Голема постигнућа 
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нису пропадљива као наш живот, него живе као 
најдубља истина и као вечни цвет који својим 
мирисом опија. Човек нестаје, створено остаје окренуто 
људима и временима. „Како је само узвишен човеков 
рад, а како је само мали постао човек“, узвикује 
Маријан Вебер. 

Међутим, човек живи и после своје смрти од 
властитог дела. Дело у које је делатник унео најбољи 
и најдрагоценији део себе, поклонио своје најлепше 
часове, најлепше снове, умне и емотивне снаге, муку 
и свој живот, служи као огледно поље, опстаје и цвета 
и, као по некој космичкој правди, никаква га киша и 
време избрисати неће. Оно стоји као каква огољена 
стена која пркоси небу и људима. Као плодови и 
семена његове замисли и руку његових, ствараоца 
никада не остављају његова дела. У најсудбо-
носнијим тренуцима, када нас напуштају рођаци и 
пријатељи, стешњени у замци времена, само зарађено 
животом иде с нама заједно, храбро нас штити и 
служи нам као оправдање и као спасење. У складу са 
дискурсом овога рада, нема ничег што је потпуно 
мртво: сваки смисао имаће свој празник поновног 
рађања. Свест о припадању заједници одабраних, плејади 
усмереној у правцу људског напретка и добром, доноси 
срећу и смиреност, независно од „каквоће“ личне 
судбине. 

Мисао или реч је импотентна наспрам дела. 
„Светом владају дела, а не добре намере; и један 
делатан грешник вреднији је десет пута од неко-
рисног свеца или мученика“ (Џорџ Бернард Шо). 
„Мишљење је“ – расуђује Еуген Финк – „по схватању 
свакодневице најслабија снага, има најмање силе. 
Измислити, уобразити, представити се може много 
шта и са мало муке, али те ваздушасте творевине 
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немају никакву вредност, то су пуке утваре мозга.“ 
Казано је: идеја нетранспонована у дело је побачај и 
издаја. „Оно што је у речима умире, оно што је у делу 
живи.“ Непосредно практичан, нарочито друштвено-
користан рад, с елементима производње, не могу да 
замене теорије, доцирања или лекције о моралу.     

Трошност људског дела. Ни осредњим делима, 
нити делима која су екстравагантни монументи или 
доброчинства таштине и давања себи на значају, или 
имају сезонску вредност, не одриче се право на 
егзистенцију. Плодотворно је постојање свести о 
релевантности сваког достигнућа за себе и за друге. 
„Онај који учини да тамо где је до сада расла једна 
стабљика убудуће расту две такве, тај“ – каже Фридрих 
Велики – „чини више за свој народ него војсковођа 
који победи у великој борби.“ 

Ако се ствар осмотри са противположене стране, 
људска дела су, у крајњој суми значења, релативна и 
један „неисплатив добитак“, упркос енергији, слободи и 
жељи које се у њих инвестирају; тачније би требало 
рећи: плаћа најскупљом ценом – ценом живота. 

Немогуће је ишта сачувати од руинирајуће моћи 
времена и подложности ударцима случаја. Све се, 
кад-тад, улива у заборав; на свему и у свему се види 
жиг неизбежне пропасти. Бенедето Кроче пише: „Уљане 
слике временом поцрне, боје фресака избледе, киповима 
се крње носеви, отпадају руке и ноге, архитектуре се 
кваре, руше делимично или сасвим, извођењем једне 
музичке композиције губи се традиција, текст песме 
кваре или лоши преписивачи или нетачна штампа.“ 
Ђердани се једном распу, бразлете једном порђају; па 
ако хоћемо, у бурама времена, стеновите планине 
пропадају, мора се исушују и звезде гасе. И када се 
чини да стоје као бистротечна дела љубави и трајни 
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људски споменик, аутор у својој критичкој настро-
јености и ломности стваралачке снаге слути њихову 
црвоточност, трошност и несавршеност. Као што од 
ватре остаје само пепео, тако од људских подухвата 
остају рушевине и умирућа сећања. 

И када се човек сав посвети и уложи све своје 
снаге, инвестиран труд остане ненадокнадив. Васари 
сведочи да је Леонардо плакао на самртничкој 
постељи, јер је сматрао да је увредио Бога и људе 
што није на својој уметности радио онако као што је 
требало. 

„Нема ничег вечног под Сунцем“ (Соломон). 
Свему има вакат и крај. Све пролази мимо нас, разве-
јава се, односи ветар, земља све покопава у прашину. 
Творевине руку и ума су ситно зрно песка, само 
илузија, уображење и бедни остаци. Мора се гово-
рити као што су говорили наши стари: Земаљско је 
тренутно и пропадљиво. 
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Filozofija 

 
 

PAVLE B. BUBAWA 
 
 

DELO SVETOG SAVE U SISTEMU  
KULTURE MIRA I TOLERANCIJE 

 
1 

 Tragaju}i po bogatom i slo`enom delu Svetog 
Save, i na tragu slo`ene teme kulture mira i tol-
erancije, te{ko je dati neki odgovor koji bi mogao 
zadovoqiti i objektivno relativno celovitiju istinu 
o celini `ivotnog puta i dela, na{eg Arhiepiskopa i 
prvosve{tenika filosofije mira i teologije u Srba. 
 

2 
 Ovim kratkim razmi{qawem nemamo drugih 
ambicija osim da uka`emo na otvorenost jednog 
dela, po Bogu i ~oveku, u sistemu ra|awa, nastajawa 
jedne Filosofije mira koja svojom celinom po~iva 
na otvorenosti i okrenuta je prema bogolikosti kao 
obaveznoj ~ovekolikosti u permanentnom izgra|ivawu 
u `ivotu zemaqskom. 
 

3 
 Najpre, Sveti Sava je svojim `ivotom i delom 
redovno ostvarivao procesnost kao redovni stil 
`ivota i dela. Poenta ako neko voli vi{e oca svog i 
mater svoju nego mene - nije mene dostojan! Bogoslovski 
pojmqen ovaj dogmat, vi{e od ostalih defini{e 
celovitu putawu svakog ~oveka u `ivotu zemaqskom, 
ciqeve i vrednost i `ivota samog. 
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4 
 Savremenom ~oveku te{ko je da odoli naletu 
misli {to ih svakodnevica name}e, postavqa, raz-
vija i stalno ovaplo}uje u sam stil `ivota i sveta. 
Pitawe: Mo`e li se ~ovek dana{wice odupreti sili 
uticaja te svakodnevice, prakse i `ivotnog stila? 
Te{ko je definisati odgovor na pitawe koje je lo-
gi~no prisutno u samoj ~ovekovoj prirodi, i pre nego 
u svakoj nauci o vaspitawu i metodici kazivawa. 
,,Umna molitva" koju je redovno imao na umu Sveti 
Sava, kratka i celovita; ,,Gospode Isuse Hriste, 
pomiluj me!"" Ovom molitvom tvorac autokefalnosti 
Srpske pravoslavne crkve, ~uvao je i sa~uvao sebe 
od nepo`eqnih misli, srce je odbranio u ~istoti, 
a zla koja su prate}a isku{ewa na{ih `ivota u~inio 
marginalijama ~ovekovog i qudskog sveta. To je 
~inio sebe radi i svojih bli`wih, ~oveka svakog. 
 

5 
 Nije lako ni razumeti celinu `ivota i dela 
monaha Save, koji ceo svoj `ivotni opus, teorijski, 
prakti~no, vezao za Gospoda Isusa Hrista, usavr{a-
vaju}i unutra{wu aktivnost, a sve zarad proputovawa 
prema duhovnom savr{enstvu, molitvenom praksom 
da molitvom kao silom bo`anskom u~ini saradnikom 
Bo`jim u svetu prirodnosti i promena, kao redovnom 
momentu doga|awa. 
 

6 
 Jedan od te`ih momenata u `ivotu i delu 
Svetog Save, i na proputovawu prema nebeskom car-
stvu, bio je i put priprema u `ivotu zemaqskom 
kroz stalno u~ewe, studirawe, gotovo svih disci-
plina vremenski va`e}im u wegovom dobu. Nije 
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jasno za{to se gotovo boja`qivo svedo~i ~iwenica 
da je Svetac gotovo devetnaest godina proveo na 
Univerzitetu u Vatopedu, i u manastiru izu~io sve 
relevantne discipline i jezike, nu`ne za komuni-
kaciju sa drugim qudima, civilizacijama, kulturama, 
religijama, vremena koje je wemu Gospod dodelio u 
`ivotu zemaqskom. Tako je stalno razmi{qao o 
svakoj postavci, svakoj re~enici Svetog pisma, Je-
van|eqa. 
 

7 
 Jedan od mo}nih misaonih aksioma nalazi se 
u Molitvi Svetog Save pred odlazak iz ovoga sveta, 
koja je kazana tik u osvit zore u bygarskom gradu 
Trnovu, a koji molitveni momenat, izme|u ostalih, 
stoji: ,,Gospode i Spasitequ moj Isuse Hriste, bla-
goslovi narod moga oca Svetog Simeona i u~ini ga 
velikim u svetosti me|u narodima." Na svojevre-
menom ispitu iz Me|unarodnog javnog prava na Prav-
nom fakultetu, kazao sam, nedostojan, ovaj molit-
veni aksiom, i pred profesorom velikog me|una-
rodnog i doma}eg ugleda, bio pravilno razumqen i 
nagra|en. 
 

8 
 Dosta te{ko je na}i kazivawa u~ewa o bon-
tonu u u~ewima Svetog Save, u~ewa o lepom pona-
{awu, kao sastavnom delu sistema, da ka`emo Sve-
tosavqa kao hristoslavqa i pravoslavqa. 
 

9 
 Rekao bih - kqu~ni momenat kako je i za{to 
Sveti Sava gotovo lako i uvek uspe{no uspostavqao 
odnose sa drugim civilizacijama, verama, religi-



 18

jama, carevinama, kraqevinama, politi~kim sis-
temima, uop{te sa qudima drugih denominacija - 
nalazi se, verovali ili ne, u dijalekti~kom poi-
mawu su{tine i zna~aja Hri{}anstva kao religije 
univerzalnih poruka i soteriologije kao aksiologije. 
 

10 
 Za eventualnu Filosofiju mira u delu Sve-
tog Save, mo`e pote}i jo{ mnogo vremena, ali wena 
aktuelnost ne}e oslabiti, po{to je dosledna i 
hristolika kao ~ovekolika. 
 

11 
 Nomokanon, pravni spomenik srpske i slov-
enske kulture, svedo~i, kazuje da je na{ srpski narod 
kao ugledan deo slovenske kulture, bio i ostao, 
kako glavninom, na tragu svetosavqa kao hristo-
slavqa i humanisti~ke kulture i civilizacije. 
Nomokanon, Krm~ija je i vezivno tkivo za sloven-
sku pravnu, politi~ku i humanisti~ku kulturu na 
hri{}anskim, ali i svetskim osnovama. 
 

12 
 Ne{to kao zakqu~ak. Pitawe: da li je savre-
meni ~ovek stigao pred dilemu: opstati ili nestati? 
Savremena nauka svedo~i neporecivo: Zemqa mo`e da 
ostane bez ~oveka vi{e od dvadeset puta, svedo~e 
muzeolozi mira u dr`avama na{e savremenosti. 
 Svaki narod je, verujemo, du`an da sam 
potra`i odgovor na re~eno pitawe. I ne samo to, 
ve} da se prakti~no odredi i stvarala~ki prema pi-
tawu opstanka sebe radi i `iteqa na{e planete 
radi. 
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 Svetosavska filosofija mira i u~ewe o toler-
anciji i na kretawima kulture mira kao jedne, rekao 
bih, izvorne filosofije `ivota, u nas Srba, van 
svake sumwe, svedo~i o puno}i istinske filosofije 
`ivota, potvr|ewem svake bogolikosti ~oveka i 
~oveka u ~oveku, razvojem i praktikovawem Sveto-
savqa kao istine i samom smisly `ivota u ze-
maqskim merilima. I na delu. Da li je pitawe op-
stati ili nestati neka opsesija ili realno stawe 
stvari? Militantni svet je dao odgovor na re~eno 
pitawe: ^ovek je po prvi put stigao do odgovora na 
problem: satanosofija, mo`e da savlada antropo-
sofiju u qudskom svetu. 
 Na{e ta~ke oslonca u istoriji koja se kwi`i 
kao ~ovekovo delo, delo Svetoga Save, a docnije sve-
tosavqe, smatramo, ima prikqu~ke od zna~aja za 
univerzalne vrednosti koje praktikuju smisao `iv-
ota i wegove perspektive. Koje bi to osnovne vred-
nosti stojale kao neki stubovi koje vreme ne po-
tire. 
 Prvo. Sozercawem dubokim razmi{qawem i, 
najpre, sti`emo do stvornog, Univerziteta-Sveta car-
ska lavra Hilandar po imenu. Vekovi trajawa nisu 
stavili van snage soteriolo{ku, duhovnu, pros-
vetiteqsku i funkcionalnu vrednost Manastira. I 
sve to do dana ovoga veka i vremena. 
 Drugo. Savino preseqewe iz Rusika u Vatoped, 
sam prst Bo`ji, inicira jednu sui generis Filo-
sofiju mira, tolerancije i dijalekti~kog puta raz-
vojnosti. 
 Sveti Sava je svojim temeqnim radom na sebi 
ostvario, izgradio karakter po ugledu na najboqe 
uzore prefiwene vizantijske civilizacije, kul-
ture, u~ila{tva, ~itala{tva, duhovnog tragala{tva 
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i permanentnog pribli`avawa Bogu i svetu ve~ite 
pravde. 
 Neimarstvo u Filosofiji mira na{eg Sve-
titeqa, duboko je utkano u celinu na{eg narodnos-
nog bi}a i trajno. No, da li smo imali dovoqno voqe 
i razumevawa da se taj stub istine i spasewa dovede 
do primewene filosofije, soteriologije. Nisam 
siguran! No, Svetiteq je imao Bo`jim promislom 
usa|enu potrebu da stvara, da gradi, projektuje, 
osmi{qava, a sve to na polzu roda svoga. 
 Tre}e. Jedno od te{kih pitawa, velikih 
problema u nas i u stvarala{tvu sveta, jeste pitawe 
mirotvorstva kao same odrednice bi}a jednog i svakog 
naroda. Mirolo{ka odrednica: miroqubivost, miro-
tvorstvo, miroto~ivost, ~ine osnovni i nerazdvojni 
kompleks re~enih problema i sferi Mirologije 
kao soteriologije. 
 Nazna~ene odrednice mawkave su, koliko 
nam je poznato i u iskustvima i teoriji naroda 
sveta, istorije sveta kao istorije ratova koja je, za 
sada, nadvladala nepostoje}u istoriju mira i tole-
rancije, jer su ratovi pokrili gotovo sva poqa koja 
je Svedr`iteq navestio ~oveku da se tu proba bo-
golikosti. Ali, ~udnovato je da se retko isti~e u 
ontologiji stvarawa, da Bog nije stvorio ~oveka po 
kolor modelima, nego po sili Svoje Qubavi u veli-
~anstvenosti stvarawa, gotovo nedostupni ~ove-
kovoj mo}i poimawa i rezonovawa. Trilogija mi-
roqubivosti, mirotvorstva i miroto~ivosti ne 
pokrivaju stvarala~ka poqa qudska da se svet 
arhitektonski ustroji za op{te dobro i spasewe. 
 ^etvrto. Ako se jednog dana u qudskom svetu 
bude projektovala Istorija mira na temeqima dostignu}a 
svakog konkretnog naroda, na podsetnik za toponime 
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mira u rodu svome, tada }e, verujemo, svaki narod na 
planeti na{oj, tragaju}i za toponimima mira u 
rodu svome, konkretna dostignu}a progla{avati, s 
pravom, za neku vrstu revolucije u svetu saznavawa i 
otkrivala{tva. U svetu i sistemu malih, tzv. stva-
rala{tava, i na{ mirotvorni toponim zvani po-
lumir, kraqeva~ka regija, ima}e zna~ewe neuspe{nog 
mirotvornog po~etka koji je Sveti Sava, na tom 
mestu u vremenu svome, poku{ao da pomiri zava|enu 
bra}u! No, taj poku{aj za istoriju i u sistemu topo-
nima ima veliki i podsticajni tragala~ki poen. 
 Peto. [kolski gledano i trajno podsticajno, 
veliko delo u istoriji na{eg naroda predstavqa 
dobijawe i utvr|ivawe autokefalnosti Srpske pra-
voslavne crkve kao mo}nog stuba i podsticajnog mo-
menta u istoriji pravoslavqa uop{te. Ta mo}na 
paradigma svedo~i jednu Bogom nadahnutu i stva-
rala~ki uobli~enu energiju Svetog Save kao Nei-
mara u svetu antropologije, aksiologije i soteri-
ologije u jednom konkretnom narodu i podsticajno 
za druge pravoslavne narode. 
 [esto. Na{e skromno shvatawe i razume-
vawe u problemskom aktu i u Molitvi Svetog Save 
pred odlazak iz sveta kome je na odre|en na~in sta-
vio pe~at za slavu Boga i ~oveka u uslovima ze-
maqskim, ostaje, prema na{em uverewu, jedno te-
meqno, ontolo{ko pitawe za trajno razmi{qawe i 
posve}enost velikim idejama i idealima u svetu 
koji je Bog ustrojio po obli~ju i podobiju Svome. 
Jedan postulat, ravan dogmi hri{}anski vo|enoj, 
ima osobitu te`inu. U posledwem ~inu i na sam 
dan odlaska iz ovog sveta, u bugarskom gradu Trnovu, 
u stranoj zemqi, koju u vremenu tome, Sveti Sava i 
nije smatrao za stranu zemqu, kako misli Vladika 
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Nikolaj, 1235. godine, Svetac se obra}a darodavcu 
`ivota i svih dobara darovanih qudima u Svome 
svetu. Jedan stub molitve glasi: ,,Hvala Ti Gospode 
i Spasitequ moj, {to si ispunio i moju posledwu 
`equ - da umrem u tu|oj zemqi. Sva dobra koja 
primih od tebe ja dadoh drugima, a sada-posledwe do-
bro-moju du{u predajem u tvoje ruke..." 
 Narod i narodi koji su mirotvorstvu veliki, 
{to je i najte`e, istinski je veliki, te bi i mo}ni 
Wego{ dopunio neke svetske misaone standarde: 
,,Nek se ovaj vijek gordi, nad svijema vijekovima, 
on }e era biti stra{na qudskijema koqenima." Ve-
liki umovi sveta su veliki jer stalno otkrivaju 
qubav kao silu {to ~oveka slave i podi`u. 
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Poezija 
 
 
ВЕРА МАЈСКА 
 
ДВОЛИК 
 
Грешница ја сам и светица 
страдалница са два лица 
 
Лик спреда ми блистав врео 
стражњи ко гар поцрнео 
 
С једне стране збрајам звезде 
с друге гује док се гнезде 
 
Са два света пред очима 
у себи добро и зло имам 
 
Као рептил кроз шипражје 
од бога божје од врага вражје. 
 



 24

 
 

ДОБРИВОЈ ВУЈИН 
 

И САН ЈЕ ЖИВОТ 
 

Ђоки Стојичићу 
 
И сан је живот неми тренутак трајања 
тварни свевид просута светла зорила 
онога који усни јасније но дан 
смеран да опасно нагнут 
над  стиховима сновида устврди 
значења испод коре мрачила 
тај немушти крвоток који се сновито 
сурвава у настамбу срца 
тај немерљиви пут светитеља 
тај изумитељ високог притиска 
умиљати кротитељ капи 
ненадани сневач 
видело невиђених простора неба и земље 
између светла и таме 
послужитељ који се машио тешких учила 
који види без вида 
сан који се претвара у бело листање 
живот један једини оправдава. 
 
 
KAДА ЗАТАМНИ НАЧАС 
 
Како лако примам ударце из прве 
од словне муниције са рујном главом 
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то су моји срчани и сабрани рукописи 
моја ратна сирочад у егзилу 
ја сам њихова последња одбрана 
прва линија ретких птица 
њихова крила оштрим дугим погледом 
да знају оно што из мене будућег 
долази ужурбано онако чисто домаћински 
на пустој и хладној утрини 
када затамни начас лист свитања. 
 
 
МИРАН ЖИВОТ НА БАРУТУ 
 
Скоро сам се предао 
навикама и обичајима 
гњилом талогу живота у 
алкохолисаним собама 
која су у покрету расипана 
скоро сам се предао мрклом мраку 
старим одлукама и дубинама 
која бубњају у мој 
посувраћени живот такорећи 
миран живот на тихом баруту. 
 
 
КАДА БЕШЕ САМО РЕЧ 
 
Учим се ходању по танкој линији 
које поседује твоје мразно срце 
немерљиве и распусне грађе 
а толико вапим за почетком 
када беше само реч. 



 26

 
 

QIQANA PAVLOVI] ]IRI] 
 
 
СВЕТИ НИКОЛА 
 
Негде уз пут 
прашњиви стоји 
од чекања побелео 
 
мртворођеног из мора да подигне 
модрога да прекрсти 
 
у левој му руци брод 
за десно стопало храм 
завезан 
 
крвав да се за нама вуче 
вукови у њему да реже 
 
да пшеница од страха полегне 
 
 
 
 
СВЕТИ МОЈСИЈЕ 
 
Штапом замахује 
кораке да нам преброји 
 
колико напред 
толико натраг 
и још један у страну 
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стрмоглављени 
пузимо уз штап 
до рогова да се узвисимо 
 
громови на темену 
слова да нам урежу 
 
молимо 
милимо 
и цвилимо 
 
наша су мора зелена 
а горе црвене 
 
које је онда боје 
небо 
 
 
 
 
СВЕТА ГОРА МОЈСИЊСКА 
 
Ево подишем три прста 
и склапам вечни троугао 
 
прстом по пепелу 
пепелом по крсту 
и храстовом листу 
 
да извидам реч 
рањену 
у ритама 
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ево истрајавам жалописна 
храстови ми посечени 
на чело стамен засађен 
за појас игла заденута 
 
устајем 
да храстовину зашијем 
и станац камен разбијем 
да мисао ме не боли 
 
нек облачју кумује 
 
ево подижем три прста 
и склапам 
вечни троугао 
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DAJANA CVETKOVI] LAZI] 
 
 

PRIZOR 

 
Kad neko u na{oj bolnici umre 
Pokruju ga zelenim ~ar{avom i odvoze u mrtva~nicu. 
Preko tela, u providnoj plasti~noj kesi 
(nemarno ili namerno svezanoj u mrtvi ~vor), 
ode}a upokojenog,  
Medicinske sestre u belom ~avrqaju o ko zna ~emu, 
Bezbri`ne, 
Kao da se ni{ta va`no nije dogodilo, 
Kao da svet nije osiroma{io za jedno qudsko bi}e, 
Kao da smrt nije zavila u crno jedan dom,  
Kao da nije u du{ama bli`wih napravila dovoqno 

 veliki lom. 
Moj {estogodi{wi sin, za~u|en prizorom, pita 
za{to stavqaju sme}e preko tela ~oveka. 
Obja{wavam zbuwena da je to 
ode}a preminulog, 
dete negoduje, ka`e da stvari treba uredno slo`iti, 
preklopiti i polo`iti jednu na drugu, 
tako dolikuje ~oveku, 
i `ivom i mrtvom. 
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MANOJLE GAVRILOVI] 
 
 

PTICE SVETOG SAVE 

 
Nad Srbijom ptice Svetog Save 
sa zracima Sunca oko glave, 

nose bo`ur sa Kosova beli 
Morava se u stihove seli. 

Nose leto listalo u gori 
I Vidovdan nad poqem `ubori, 

cveta jesen snom karpaskog zdenca 
peva lasta na krilima strelca. 
 
Kroz oblake niz {ume zelene 
niz bregove, zdence i jelene, 

no} razbaca s mese~eve ruke 
male zvezde spletene u zvuke. 

Sveti Sava biser jutra zlati 
prosu p~ele sa nebeske vlati, 

na rame mu rawen soko slete 
da prole}e od rose isplete. 
 
Nad Sitnicom plamte muwe crne 
zvoni urlik u o~ima srne, 

igra Mesec u srebrnoj reci 
niz bregove kolo vode preci. 

Sveti Sava zove Hromog vuka 
glasom vetra sa duginog luka, 

da mi baci svetlost bele ptice 
pretvorene u ve~e i svice. 
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SA VRA^ARSKOG HRAMA 

 
Sa vra~arskog hrama Sveti Sava 
ko zrak Sunca nad Srbijom leti, 

nose bele sa Karpata breze 
i svitawe nad Moravom veze. 

Sa ostrva Vida baca vence 
vetar s Cera, kolubarske zdence, 

male ptice u dnu neba rosi 
Gra~anicu kroz oblake nosi. 
 
Sveti Sava sa nebeskog vrela 
prosu leta i prole}a bela, 

prosu p~ele, kladence i ki{u 
malu svetlost od oblaka vi{u. 

Iznad Mu~wa u ~amce od rose 
veze xemper od dugine kose, 

nad Sitnicom rukom crkve svete 
}irilicu sa zvezdama plete. 
 
Sveti Sava biser jutra zlati 
igra Mesec u srebrnoj vlati, 

niz `ubore, re~ice i laste 
izvor Peka sa svitawem sraste. 

Pored Drine kopqem starog lovca 
u ko{uqi od sna i petrovca, 

krikom strele sa krilatim lukom 
lovi srne sa vetrom i zvukom. 
 
Sa Zlatara zlatni }ilim prosu 
Hromog vuka pretvori u rosu, 

s tri sokola preko gore jezdi 
kopa bunar na Danici zvezdi. 

Crnog bika uprego u ralo 
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ore nebo nad Srbijom palo, 
sa svicima u dozreloj ra`i 

zlatni kondir po Kosovu tra`i. 
 
Sveti Sava kroz oblake crne 
prosu kosu za~arane srne, 

prosu pesme, balade i pri~e 
s Mile{eva, De~ana i @i~e. 

U svitawe na Trojicu svete 
crven barjak od bo`ura plete, 

na Vidovdan sa vra~arskog visa 
glas predaka u kwigu zapisa. 
 
 
 
 
 
 
 

p 
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LARA DORIN 
 
 

SEDAM PESAMA 
 

 
TRAG 

 
Trag sam u re~ima svojim. 
Na licu svoj sam trag. 
 
Svoja sam {uma i put sam svoj. 
Na putu bela mrva, kamena belog, 
belog hleba. 
 
Svoje sam belo u crnoj {umi 
I ku}a koju tra`im... 
 
 
 
TU NEMA NIKOGA 

 
Tu nema nikoga i mesto je prazno... 
Tu ruke nisu dovoqno duge, 
ni prsti dovoqno tanki... 
Tu nema dlanova, tu nema {aka... 
Tu niko ne hrani ptice... 
Ostavqene su gladne i takve su odletele 
Tu nema vatre, tu nema ogwi{ta, 
tu ne spava majka... 
Tu nema pesme, nema ni stiha 
Tu nema nikoga... 
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I apsolutno je svejedno, 
ako i ja odatle odem... 
 
 
 
KAVEZ 

 
Suo~avam se sa sobom... 
Ta je sloboda bila grana, 
sa koje je pevala ptica... 
A sad, ovako je `ica. 
@ica razapeta izme|u re~i. 
I ptica jednako peva, 
ali u kavezu... 
 
 
 
UBI]E ME ,,BELA FAZA" 

 
Kada je Cvetko Lainovi}*, 
prvi put, posle hiqadu godina, 
nacrtao belu liniju, 
qudi su rekli: 
 
,,Ah, kakvo savr{enstvo! 
Ah, kakva lepota! 
Na kraju ne ostaje ni{ta drugo, 
do tanke bele linije, 
i `ivota o~i{}enog od `ivota." 
 
Posle se ubio u nekom hotelu, 
te{ko bolestan od svih bolesti. 

                                       
* Cvetko Lainovi}, akademski slikar. 
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Nijedna ga nije stigla... 
Stigla ga je ,,Bela faza" 
 
 
 
МРЕЖА 
 
Зли људи владају светом... 
О дете! Не играј се доброте! 
Не буди ђаволу мета. 
Не могу промашити, 
твоје велико срце. 
Затвори очи и ћути... 
 
У твојим очима птица, 
може бити погођена... 
 
 
 
У СВОМ ГНЕЗДУ 
 
Да живим у свом гнезду, 
да певам o свом кругу, 
можда и није тако лако... 
 
О, ви одлутале птице, 
не тражите ме! 
 
О, ви планински врхови, 
не сећајте се мене! 
 
О, ти заблудели вихору, 
створен си за неког већег... 
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НА РАСКРШЋУ 
 
Научи да живиш! 
Видиш да не знаш! 
 
То нема везе са петловима, 
ни првим ни последњим! 
 
То нема везе са зором 
Ту нити свиће, нити се смркава! 
 
Научи да живиш 
Видиш да не знаш 
То има везе са тобом! 
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ОДЛАЗАК ПЕСНИКИЊЕ МОРАВЕ 
Вукосава Андрић 

(1928-2015) 
 
 Вукосава Андрић рођена је у Великој Дренови. 
Једна је од „лудих летача што прхну с овце у сти-
отворце“, како је себе, у зрењу доброга лета, један од 
њих, Паун Петронијевић, обележио. Окупљени шезде-
етих година око Расковника Драгише Витошевића, 
кругу „лудих летача“ припадали су Добрица Ерић, 
Милена Јововић, Србољуб Митић, Зоран Вучић. И 
Вукосава Андрић, озарено посвећена песми, двема 
збиркама: Плетиво и Моји белоходи. 
 Корен и корак песникињиног живота јесте 
Поморавље, а лице и наличје њених искустава огледа 
се у Морави. Ако би се правила једнакост по основу 
песникињиног мотивског извора онда би она гласила: 
Морава, вољени, песма, једнако је љубав, а то је даље 
код Вукосаве Андрић једнако – Живот. 
 За Вукосаву Андрић „Морава је љубав и хлеба“. 
Још давних шездесетих док пева „Да сам река“ она 
исказује присну упућеност и блискост са драгом јој 
водом: 
 

Хтела бих да сам река 
да певају моји вали 
да управим ток мојих лутања, 
да облаци покрију моја ћутања 
плавом тишином. 
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Она извлачи песму из моравских брзака и догорелих 
моравских ноћи, изабравши да дотраје у Великој 
Дренови, уз сене које се крај Мораве њишу. 
 

Мораво, друго, 
не миришеш више 
на конопљу, на лан. 
Песме нема 
да натпева дан. 
У врбаку цврчак дрема 
огласи се на трен. 
У дубини твојој 
тишине је сен. 
Нечујно жубориш 
своје дане 
а ја своје носим ране. 

 
Гордана Влаховић 
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Pri~a 

 
 

ТЕРЕЗИЈА МОРА 
 
 

ЧУДНА МАТЕРИЈА 
 

Немој никоме да кажеш шта се овде десило. И 
не реци ништа о овом месту.  

Брат се забринуо. Башту смо ђубрили стајњаком, 
иако је за то већ било касно. Нова година је, наиме, 
већ почела, па тежак слој стајњака неће испарити све 
до пролећа. Ипак, донели смо одлуку прошле ноћи и 
почели јутрос, док још није свануло. Брат је убацивао 
ђубриво лопатом у колица, а ја га одвозила у башту, 
потом копала бразде, у које је брат потом убацивао 
ђубриво, а ја их покривала земљом. Пошто нисам 
проговарала ни реч, радили смо ћутке. Коса ми је на 
неким местима порасла скоро пет центиметара. Њише 
се по ветру, као да је пролеће, као да ми се беле 
пахуље са топола лепе за кожу на глави.  

Косу су ми одсекли у недељу. Отац ју је, наиме, 
након што смо одвезли мајку у болницу, а ја се вра-
тила кући са циганином Флоријаном, који се у тренутку 
непажње запалио. Како је само вриштао у рукама 
неколицине мушкараца који су га шчепали и при-
тискали у измет из кокошињца. Од бола. Ја га, пак, 
нисам осећала. Тетка Ела је стајала крај мене и гасила 
ватру рубовима своје мараме. Само је половина косе 
изгорела. А онда је само склизнула на земљу, попут 
кукурузне свиле. Неки праменови су на волшебан 
начин били изгорени по средини, а не на крајевима.  
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Тетка Ела нам је оставила двадесет јаја. Не 
вреде много, рекла је. Зима је преврућа, то није добро. 
Ни за животиње, ни за биљке, нити за људе. Они постану 
превише слаби, неки полуде, а неки умру – као наш 
отац и мати. Међутим, ја, која сам жива и здрава, ђубрим 
њиву, држећи главу горе, на благом поветарцу, који 
мирис нашег ђубрета носи све до комшија, баш као и 
што до нас долази горак мирис изгорелих дрва или твора, 
ког Атила Хорнак чува на својој веранди. Треба и ми 
исто да урадимо, каже ми брат, то доноси брдо пара. 

Након ђубрења опрала сам брату косу, а онда и 
своју у старом лавору са монограмом. Брат седи покрај 
мене са марамом на глави и посматра ме. Током купања 
не скидамо доњи веш. Онда брат увек узима шешир, 
који је наследио од деде, и ставља га на мокру косу и 
облачи свој зимски капут. Док ходамо магистралом ка 
аутобуској станици, мантил му се вијори на ветру као 
у филмовима. Кожа му је бела попут млека, а стас 
нежан. Неки кажу, да је малоуман, али то није тачно.  

Газимо по ораницама избегавајући улице са 
тракторима. И тако ходајући, на памет ми падају еле-
менти. Елементи у Мендељевој табели, које је брат у 
основној школи знао напамет. Табела је висила изнад 
мог кревета, јер је требало и ја да их научим. Брат, 
међутим, није учио њихова пуна имена, водоник, 
хелијум итд, већ ознаке, које су тамо стајале: Х, Хе, 
Ли, Бе, Б, Ц... Понекад би их отпевао – без мелодије, 
али са ритмом – онако, за себе. Ха-Хе-Ли-Бе-Бе-Це-
НеО-Фе-Не. Теткама, које су га неподозриво посматрале 
кришом ока испод својих марама, говорио би да је то 
језик науке, да тако причају космонаути изнад нас, по-
казујући на небо. Тетке са марамама на глави гледале 
би онда у мене, док сам ја озбиљним тоном говорила 
брату: На-МгАл-СиП! Кад би тетке отишле, брат би се 
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смејао и говорио: Ау-Хаге-Теле-Пе-Би-По? Ја бих узвра-
тила, да не говори више тако јер би неко помислио да 
је малоуман.  

Касније сам у школи добила јединицу, јер сам, 
када сам одговарала, елементе из табеле умела само да 
отпевам: Ха-Хе-Ли-Бе. Цело одељење се смејало као 
лудо. Сви ви би требало да посетите лекара, рекла је 
наставница.  

Од тога се може направити перика, каже тетка 
Магдала. Сви су гледали на жуту гомилу у дворишту. 
Мени је само пало на памет, да се може искористити 
да се зачепи цев на водоводу како не би цурела вода. 
Само сам слегнула раменима. Косу смо закопали у 
башти. 

Нико жив нам неће веровати. Због тога, рече 
брат. Њиве, по којима смо ходали, биле су блатњаве. 
Елементарно. Мајка ме је научила да увек носим са 
собом посебан пар ципела кад идем у град, да бих 
тамо ходала у чистим. Сад носим браон и плаве плитке 
ципеле за свог брата и себе у руксаку. Брат каже да је 
боље да кажем да долазим из замка.  

Као дете често сам боравила на имању замка, и 
упркос страху од летећих мишева који су могли да нам 
се уплету у косу, пела сам се чак на таван и шећкала се 
унаоколо иза статуа.  

Тетка Ела сматра да је наша златнобраон коса 
наслеђе грофова у шта наводно треба да нас увери 
слика на платну грофице Марије. Многе служавке, 
наиме, имају такође златнобраон косу и невероватно 
личе на своје господарице, говорила је тетка Ела. Звале 
су се Крешенс, Леони или Амарилис. Пре негó што су 
дошли Руси који су паркирали своје тракторе на белом 
мермеру подземне сале, и оне су узимале свој део 
наследства на које су полагале право. И на нашем 
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лавору стајао је монограм: Ф. Н. Е. Бокал за умивање 
који иде уз њега поседовао је неко други, само што 
нисмо знали ко.  

Сада они желе да поново отворе замак, за 
туристе. Са свих страна су покупили намештај, тепихе 
и порцелан. Тетка Ела каже да ће и код нас да трагају 
за несталим стварима. Она у спаваћој соби има 
венецијанско огледало, преко кога увек навлачи црну 
мараму. Ако дођу, рекла сам брату, лавор ћу закопати 
у дворишту. 

И данас сањам замак, како трчим кроз замра-
чене, празне просторије и шарене лабораторије. А онда 
како одједном не могу даље. Степенице су нестале, 
док врата једино још могу да се одшкрину и да се 
прогвири кроз њих, али не и да се уђе унутра. Једном 
сам сањала како се цео замак око мене скупља, и да се 
нисам провукла, уз поприличне подеротине, кроз неки 
сићушни прозор, била бих цела спљескана. Глупа си, 
рекао ми је брат, увек се пробудиш пре него што се 
нешто тако деси. И мој брат је увек у праву. Али овога 
пута не. Нико, кога познајем, нема овакве снове као ја.  

Један наставник ми је једном рекао да шушкам 
док причам, и одмах ми је показао како се изговара С: 
језиком иза зуба. Такође је рекао: Ово твоје А ће те 
пратити целог живота. Рекла сам брату, да ништа не 
вреди ако кажем да долазим из неких других крајева. 
Ионако се чује, одакле сам.  

Магистрала се види из даљине. Виде се и 
аутобуси, који су кренули још сат времена пре нас, али 
зато наш некад пропустимо. Никад не знамо када је 
најбоље да кренемо. Понекад се аутобус из необјашњивих 
разлога једноставно не појави. Нико нас не обавести о 
томе нити знамо када да питамо за задоцнеле аутобусе. 
Може бити, каже брат, да су негде нестали на овим 
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дугим, равним путевима и то нико није ни приметио 
јер се нико ни не распитује. Понекад се деси да аутобус 
прошиша поред нас, иако стојимо покрај улице. 
Могуће је, каже брат, да смо каткад невидљиви.  

Када смо најзад сели у аутобус, брат броји, кад 
год возач отвори врата, колико невидљивих људи се у 
том тренутку укрцава. И пита: Колико дуго ли су само 
стојали и чекали? 

У граду се улице асфалтирају све до стабла 
дрвећа. Корење онда издиже тротоар, тако да приликом 
ходања стопала не смемо испуштати из вида, иначе 
бисмо се саплели, као у некој шуми. Ми ходамо у браон и 
плавим плитким ципелама. Брат носи шешир, а ја 
качкет. Киша нам се слива низ врат. Киша сипи благо, 
својим дугим, бешчујним капима, онаквим, какве ћу 
замишљати кад се вратим кући. Често ћу сањарити о 
овом маршу по киши, да више нећу ни знати да ли смо 
уопште овде, да ли одиста овуда ходамо или је све то 
само сан који ћу тек касније досањати.   

Идемо заобилазним путем око трга, где је онај 
фотограф што је изложио слику наше рођаке Марте у 
свом излогу. Већ два месеца стоји на сред излога. Брат 
каже: Она уопште није лепа. Рођака Марта изгледа као 
лутка. Наша златна коса увијена у анђеоске локнице, 
наше плаве очи код ње су округле попут кликера. Ја 
сам једина у породици која има тако високе јагодице и 
косе очи да изгледам као Монголка. Брат и ја личимо. 
И упркос томе он је леп, а ја не. Ви изгледате као два 
мала анђелчића, каже тетка Магдала. Обоје смо се 
избацили на оца. А нашег оца нико не би упоредио са 
анђелом.  

Наш отац има много деце. Брат и ја имамо неку 
браћу и сестре које никад нисмо упознали. Али пре-
познајемо их када их сретнемо. И они препознају нас. 
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Ми смо ћелаве бебе. Тек касније нам је израсла златна 
коса коју су нам тетке и мајке увијале увијачем за косу 
од ливеног гвожђа. Понекад би нам од врелог увијача 
настајали црвени пликови по врату. Људи би застајали 
крај нас и чудили се нашој одећи за лутке и нашим 
округлим очима, а ми нисмо говорили ни како се 
зовемо. Штангле чоколаде обликовали смо гњечећи их 
рукама у браон штапиће и увијали их у алуминијумску 
фолију, заједно са сличицама из бајки, које би се 
каткад сакриле.  

У болници нисмо скидали шешир и качкет. 
Мајка није ни приметила да више немам косу. Хвалила 
је брата да изгледа као неки државник у мантилу свог 
деде. Испод њеног кревета налазе се квадратићи од 
папира; делује као да су премазани моторним уљем. 
Не знам шта је нашој мајци. Она је тако ситна, тако 
црвенокоса. Како је уопште могуће да смо ми њена 
деца? Нисмо јој донели ништа за јело, ни компот, ни 
колаче. Барем је цвеће требало да донесемо, рекао је 
брат, када смо изашли. На капији болнице једна сељанка 
продавала је хризантеме. Као да смо на гробљу. 

Не смеш да одеш, рекао ми је брат. Ако одеш, 
ја ћу бити као Келемен са својим бициклом. Келемен 
са својом ушанком и полузатвореним оком не може да 
вози бицикл, али га никада не можете видети без своје 
зарђале справе. Он вуче свој бицикл са собом кроз 
бразде ораница, преко магистрала, пролазећи крај мртвих 
мачака, паса, срна и јаребица, као што уосталом раде и 
старице са својим штапом, за који не желе да признају 
да им је потребан. Келемен је чувар поља и увек је 
пијан. Показује туристима бициклистима, који се овде 
сјате у лето, где могу да уберу почетком августа зреле 
плодове, јер их без његове помоћи никако не би 
нашли. Чувар поља Келемен осећа повезаност са 
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бициклистима, који су углавном странци, тапше им 
или им намигује. Али мој брат неће постати налик 
Келемену. Мој брат је леп. Девојке ће њега да хране. 
Он ће им направити осморо деце. Златне косе.  

Ако мене питају, рећи ћу им, да не долазим 
ниоткуда и да не познајем никога. Ја једноставно посто-
јим. Умем да певам. Из „Чаробне фруле“ певам Арију 
Сарастра. Научила сам и мушке улоге. Од своје једана-
есте године знам како су се звале кокошке великог 
Ромула. Домицијан је био лош цар.  

Ако одеш, постаћеш курва, каже брат. Он не 
воли курве. Он понекад воли да набраја шта воли, а 
шта не. Под „Волим“ прво место заузимају тигар, мачка, 
па тек онда долазим ја. Под „Не волим“ стоје без 
премца директор школе В. и доктор С, чија страшна 
имена из сујеверја никада не изговара нити мени 
дозвољава да их изговорим; онда следе чобани, курве 
и возачи аутобуса. Полицајци спадају у „Волим“.  

На аутобуској станици стоји бескућник са 
штакама носећи офуцану ципелу у руци. Пред њим је 
полицајац који се дере да му покаже личну карту.  

Тетка Ела нам је поклонила двадесет јаја. Чим 
дођемо кући, направићу нам од два јајета кајгану за 
мене и брата. После недељу дана брат више неће желети 
да једе кајгану. Не усуђујемо се да узмемо кобасице 
што висе у соби. Плашимо се да после нећемо умети 
да објаснимо оцу или мајци шта се са њима десило, 
ако нас буду питали.  

Брат лиже неки бели камен који личи на пасуљ. 
Он је вешт, неће прогутати камен. Девојкама говори 
како је од ујака из Америке добио пеперминт који се 
никад не троши. А оне га, верујући му сваку реч, гледају 
задивљено. И ја желим да нађем такав камен, који тако 
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лепо изгледа на ружичастом језику мога брата, међу 
његовим зубима, бео, као креч. Али не могу да нађем.  

Једемо маст. Моја кожа ми је попуцала на све 
стране, не знам да ли је то од масти или од беланца 
које мажем себи на лице, откако не једемо више јаја. 
Жуманце мажем на предњи део шаке и на усне. У кући 
и у дворишту налазе се свуда комадићи сувих и измрвље-
них беланаца. Кувам кнедле са какаом, качамак или 
гулаш из кесице, у ком пливају коцкице од поврћа. Једемо 
док је вруће. Брат ми је касније рекао да имам плик на 
језику. Бар тог дана ништа више неће желети да једе.  

Је л' ти знаш да си ружна, каже ми брат. Нема 
потребе да идеш. Они ионако примају само лепе.  

Тетка Магдала ми је поклонила пепита хаљину, 
која досеже до колена и наглашава моје дебеле листове. 
Има црну наборану чипку на крагни, порубима и 
рукавима.  

Као дете тетка Магдала би ме код себе увек 
стављала на комоду и ја сам морала да јој одрецитујем 
„Ти си попут цвета“. И сваки пут би плакала. Ја јој 
нисам рекла да „Ти си попут цвета“ није на мојој 
листи за рецитовање. Она је једина која се није чудила 
мојој одлуци да постанем глумица. Чак је деловало и 
да је чврсто уверена да ће тако и бити. Мама ми је 
рекла у болници да ће се молити да ме не приме.  

Тетка Магдала ми је испирчала да је видела 
нашег оца у селу. Каже, седи он тамо од јуче у кафани 
и игра карте. Огледам се у прозорском стаклу и управо 
саму себе шишам тримером. Тример је био једини 
поклон који је деда донео са свог путовања из Западне 
Немачке. На испит одлазим у венчаном оделу свог оца 
браон боје, иако ми је кратко. 

У граду асфалт досеже до коре дрвећа. Ходам у 
плавим ципелама избегавајући корење. 



 47

У просторији где чекам нема светла. Зидови су 
прекривени тамном ламперијом. Има и камина. Сагра-
ђен је од бледорозог мермера. Као и у замку. Стављам 
руку на нараменице капута. Таман ми је. Стојимо. Око 
нас су остали, крећу се. Ходници шкрипе под њихо-
вим телима. 

Остале девојке буље у моју главу. Њу прекри-
вају готово невидљиве златне власи. Моје уши. Једини 
прамен светла у просторији пада на њих. Младићи ме 
ни не гледају. Окрећу се. Стиде се уместо мене.  

Током испита водим рачуна како изговарам А, 
изговарам га отворено колико год могу. Један од 
мушкараца ми рече најзад: Ви говорите дијалектом.  
Да, кажем. Зашто желим да постанем глумица? Кажем, 
долазим са села. Нису направили никакав израз лица. 
Онда један погледа у моју листу и упита ме: Периодни 
систем елемената? Ја климам главом. Дубоко узимам 
ваздух из мојих плућа Сарастра и певам: Ха-Хе-Ли-Бе-
Бе-Це-НеО-Фе-Не-На-МгАл-Си-Пе-Се-ЦлАр... 

Једноставно реци. Реч по реч. Не убацуј патос. 
Не јецај. Не јецај. Једноставно реци.  Реч по реч. 

Кад се вратите у град и посматрате га из ауто-
буса, мој завичај делује као да је састављан из једне 
једине ферментисане материје. Из влакна, тако бра-
онкастог и нераскидивог попут вуне од којих је 
изаткана наша одећа. Док сам стајала у оделу свог оца 
на ободу поља и гледала на улицу, где ми аутобус за 
минут утече у сумрак, више нисам видела ни аутобусе 
ни улице. Одједном ми је синуло да је брат био у 
праву: Стварно ће доћи време када ћемо постати 
невидљиви.  

Моја светла глава личила је на месец који се 
спустио посред поља. Ходам по невидљивим пољима. 
Мислим да ћу постати глумица. И када будем постала 
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глумица, мораћу да пазим на А и да не будем невидљива. 
Мислим на бину, на таласасто прозорско стакло, на 
комоду. Мислим на кнедле са какаом и маст. На брата 
и на мене. Моју косу као ђубриво на пољу.  

Чувар поља Келемен свира хармонику у кафани. 
Отац је већ прокоцкао три пензије. Око мене су сви 
мушкарци и сви су већ били пијани кад сам ушетала у 
својој пепита хаљини. Флоријан је ту. Иако га је страх 
од оца, наручује код Келемана полку и ми плешемо на 
малој слободној платформи испред улаза. Отац не 
диже поглед са карата.  

Брат седи поред Келемана на клупи. Његове 
косе очи зацрвенеле су се од воћне ракије, а лице 
побелело као креч, као паучина. Коса му је жута. Ја 
играм полку са Флоријаном. Пази се, каже брат, он је 
циганин. Па шта, кажем му ја, док прашина поскакује 
под нашим ногама. Ипак ћеш ти бити само курва и 
ништа више, каже ми брат дубоким гласом. Па шта, 
кажем и преплићем ногу за ногом са Флоријаном. 
Полка је баш мој омиљени плес. 

Ха-Хе-Ли-Бе 
 
 
 
 
 
________________ 
Белешке 
 
Терезија Мора рођена је 1971. године у Мађарској. 
Након политичких промена у домовини, сели се 1990. 
године у Берлин, где је студирала хунгаристику и 
драму на Хумболтовом универзитету, као и сценарио 
на Академији за филм. Ради као слободан писац, пише 
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сценарије за филмове и преводи савремене мађарске 
писце на немачки језик. Године 1999. овенчана је 
престижном наградом „Ингеборг Бахман“ за своју 
приповетку „Офелијин пад“. Добила је 2004. године 
награду Лајпцишког сајма књига за свој роман „Сви 
дани“, а 2013. Немачку књижевну награду за роман 
„Чудовиште“. Од 2015. године члан је Немачке 
академије за језик и књижевност.  
Ликови у њеним причама долазе из мале средине, 
углавном из села на граници Мађарске и Аустрије, 
живе са својим архаичним навикама, испуњени 
безнадежном чежњом за бољим животом.  
 
 
 
* * *  
 
Александар Живковић (Нирнберг, 1988) дипломирао 
је и завршио мастер студије на Филолошком 
факултету у Београду на Катедри за немачки језик и 
књижевност. Радио је као преводилац-сарадник за 
издавачку кућу „Klett“. Објављивао је преводе у 
часописима „Свеске“, „Кораци“ и „Мостови“. Од 
априла 2014. сарадник је магазина „Политикин 
забавник“ где објављује преводе и текстове. Ради као 
професор немачког језика у Београду. 
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DRAGANA DENI] 
 
 

OSTALE SU BOJE 
 
 

 Postoji jedno vreme, jedna nedeqa u godini 
koja boli i koja pokupi svu vedrinu leta, prese~e 
ga, podeli godinu na pre i posle, podvu~e crtu da 
bi se nastavilo daqe. Te prve nedeqe u septembru 
ti{ina je iznenadni gost koji se useqava u prazne 
de~ije sobe i {iri na ceo `ivotni prostor. Te 
sobe su do ju~e odzvawale od smeha, rasprava, glasne 
muzike i bile prepune razbacanih stvari. Onda su 
deca naprasno spakovala kofere i odnela sa sobom 
onu `ivost na koju smo se navikli tokom leta, koju 
smo zavoleli. Razume}e me svi roditeqi koji 
po~etkom septembra ispra}aju svoju decu na studije. 
Gotovo da nije va`no koliko daleko dete odlazi jer 
se uvek suo~avamo sa ti{inom koja ostaje, sa praznim 
prostorom koji pritiska i sa uvek istim dilemama. 
Iz godine u godinu, s nesmawenim intenzitetom. 
 Od kada su moje }erke odlu~ile da {kolo-
vawe nastave u inostranstvu, svako leto meni donosi 
jedno neobi~no iskustvo dru`ewa sa mladim i za-
nimqivim qudima. Koliko pozitivne energije, 
ma{tovitih ideja i snova je pro{etalo hodnicima 
i sobama mog stana tokom tih letwih meseci. Ko-
liko zanimqivih razgovora je ostalo u naborima 
zavesa, razbucanim jastucima i cve}u na terasi. 
Koliko zvezdane pra{ine se prosulo po zidovima. 
O tome `elim da pi{em. 
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 Topla avgustovska no}, sparna i puna zvezda. 
Sva vrata su otvorena i ceo stan miri{e na pitu s 
vi{wama, na vanilin {e}er i toplu kafu. Svi 
znamo da }emo decu najpre privu}i mirisima omiqene 
hrane. Pogotovu decu koja u tu|ini filtriraju te 
mirise kroz svoje uspomene na detiwstvo i ro-
diteqski dom. A pitu s vi{wama nekako svi vole i 
svi joj se raduju. Zato je moj predlog da se wih 
{estoro ve~eras okupe kod nas, radosno prihva}en. 
Zauzeli su dnevni boravak i ispunili ga smehom i 
bu~nim razgovorom. Preplitale su se re~enice na 
srpskom, makedonskom, slovena~kom, engleskom, 
francuskom, latinskom... Retko sam se ukqu~ivala 
u razgovor, ali sam ih ~esto posmatrala tako zanete 
i sre}ne, prate}i wihove poglede, reakcije i 
gestove. Roditeqska znati`eqa ili odu{evqewe?! 
Povezao ih je Maribor, ta severna ta~ka nekada{we 
Jugoslavije, o kojoj su ~esto slu{ali nostalgi~ne 
pri~e svojih roditeqa. Dvogodi{wi obrazovni program 
Me|unarodne mature u Drugoj Mariborskoj gimna-
ziji bio je kao odsko~na daska za wihove ambicije, 
koje su ih potom odvele daqe u svet. U tom gradu na 
obali Dr`ave zapo~ela su wihova prijateqstva i 
nastavila da traju, bez obzira na udaqenost i retke 
susrete. 
 U dnevnoj sobi, na trosedu, ba{ ispod pur-
purne crkve Svetog Spasa, sedi Damjan, Makedonac 
iz Kumanova. Milica ga ve} sedam godina zove ,,brate 
Damjane", {to dovoqno govori o wegovom statusu u 
na{oj porodici. Damjan je od onih koji svojom 
harizmom pokupe sve simpatije, ma gde da se pojavi. 
Na prvi pogled dominira gusta kosa sa sitnim 
kovrxama, koje prekrivaju najve}i deo uskog lica. 
Ono {to sagovornik shvati, kada ispod tih talasa 
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prona|e plave o~i, Damjanova je sposobnost da 
hvata misli u letu i da mu je odmah sve jasno, 
izre~eno i pre}utano. Ta jasno}a ume da fascinira. 
Mo`da on i pu{ta kosu preko lica da ne bi zbu-
wivao sagovornike? S wim je naj~e{}e dovoqno 
samo razmeniti poglede. Ipak, izuzetne debatne 
sposobnosti su ga daleko odvele i omogu}ile mu da 
mnogo putuje. Posle Maribora, Damjan je studirao 
dru{tvene nauke na Univerzitetu u Kembrixu, a za-
tim je zavr{io master studije u @enevi, gde je 
ostao da radi za UN. Na taj na~in on poma`e svojoj 
,,bezimenoj domovini" u kojoj su prepoznali wegov 
dar i stipendirali ga tokom {kolovawa. 
 Milica deli sa Damjanom prostor na trosedu. 
Jedna tre}ina za wega a dve tre}ine za wu, po{to 
zauzima lotosov polo`aj. Izvijena je u desni da bi 
na{la oslonac na Damjanovom ramenu. Moja Milica... 
Obi~no je tiha kad joj sve odgovara, kao ve~eras. 
Ina~e `ustro kr~i put svojim stavovima, pa postaje 
neshvatqivo odakle tolika bujica iz tako mirnog 
izvora. Iz mojih se}awa na prvi {kolski dan u 
Mariboru, izvla~im sliku na kojoj ponovo wih 
dvoje. Stoje ispred |a~kog doma ,,Drava". Damjanu se 
ne vidi lice, samo kosa, a Milica je poluokrenuta 
i ma{e mi. Weno lice ima tu`an izraz jer ostaje 
sama i zna da me po povratku iz {kole ne}e zate}i 
u domu. Hrabrim je osmehom dok se spu{ta niz ulicu, 
prema reci, i povremeno se okre}e. Posle pla~em u 
vozu od Maribora do Qubqane, bez prestanka. Bio 
je to na{ prvi sastanak. Moja pti~ica je odletela. 
 Posle Maribora i Qubqane, gde je studirala 
francuski jezik i lingvistiku, Milica se zadr`ala u 
Parizu. Sada je na masteru iz kognitivnih nauka i 
ovo je wena godina odluke u vezi sa doktorskim 
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studijama. Zavolela je Pariz, stekla prijateqe, do-
bila dobre mentore i bilo bi joj sigurnije da tu 
nastavi {kolovawe. S druge strane, Amerika je tako 
primamqiva za daqe usavr{avawe. Ja sam prvi put 
sebi~na i iskreno, ne bih volela da leti daqe. Do 
sada sam uspevala da je jedanput godi{we, obi~no 
po~etkom prole}a, posetim u mestu studirawa i 
nedequ dana provedem sa wom. To je postao na{ 
mali ritual i bojim se da }e nam biti te{ko da ga 
odr`avamo preko Atlantika. Naravno da to nije 
bio jedini razlog. 
 Milica sedi mirno, igra se Damjanovom kosom 
i samo povremeno ubaci neku opasku ili se nasmeje. 
Iz svog ekvilibrijuma, gotovo lewo, posmatra ostale 
u sobi i svoj portret na zidu. Na toj slici ona je 
okrenuta le|ima, ali se po kosi i obrisu jagodice 
prepoznaje. Kroz prozor Du`deve palate posmatraju 
Kampanilu i deo zaliva. Cela slika treperi od 
uhva}ene svetlosti jedno letweg dana u Veneciji. 
 Ispod te slike, na dvosedu, sede Nadica i 
Vigor. Vigor je drugi brat u na{oj porodici. We-
govo ma|arsko poreklo se prepoznaje u imenu, ali je 
po svemu ostalom Vojvo|anin. On je, godinu dana 
pre Nadice, iz rodnog Zrewanina oti{ao u Mari-
bor da bi se posvetio izu~avawu hemije i biologije. 
Odlu~io je da ostane u Mariboru i sada postojano 
gradi titulu studenta generacije na medicinskom 
fakultetu. Ono {to me kod Vigora zadivquje je 
stvarnost. Za najboqe studente, posebno na te{kim 
fakultetima, obi~no se misli da su potupuno 
posve}eni jednoj oblasti.Ali ono {to krasi Vigora 
je `ivo interesovawe za umetnost, a arhitektura mu 
je, za sada neostvareni san. Mo`da mi je zato to-
liko blizak jer oboje le~ewe shvatamo kao 
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umetni~ku ve{tinu. Pravi Hipokratovi sledbe-
nici! Izabrali smo da `ivimo od poznavawa te 
ve{tine, a ostali vidovi umetnosti nam oboga}uju 
`ivot. Iza nao~ara sa jakim, crnim okvirom Vigor 
samo deluje odsutno. On }e prvi, qubaznim osmehom 
i biranim re~ima, pokazati da je sve ~uo i primetio 
i da uva`ava sagovornika i wegovo mi{qewe. Zamalo 
da zaboravim wegovo kulinarsko ume}e! Vigor je taj 
koji }e svojim prijateqima, s u`ivawem, spremati 
razne specijalitete. [aqivim tonom obja{wava da 
to nije morao da u~i. ,,Geni su to!" 
 Pored Vigora sedi moja mla|a }erka Nadica. 
Nespretno vrti pramen svoje svetle kose i wime se 
miluje po licu. To je ~ini neodoqivo detiwastom, 
iako je najozbiqnija od prisutnih. Ona svojim oz-
biqnim i prodornim pogledom snima qude, situa-
cije i doga|aje. Po{to je posve}ena filmu i foto-
grafiji, svaki trenutak koristi da ne{to vizuelno 
zabele`i u svoj mentalni album. Kasnije }e se, sa 
velikom precizno{}u, vratiti na prikupqene po-
datke i obraditi ih na svoj na~in. Umetni~ka krea-
tivnost! Umetni~ki senzibilitet! Ve~eras je pomalo 
odsutna. Ne ukqu~uje se u diskusiju. Kada nema {ta 
da ,,snima" povla~i se u sawarewe, u svoju tajnovi-
tost. Nay~ili smo da je u tome ne prekidamo jer ume 
da bude netolerantna prema tu|oj znati`eqi. Nadica 
je, posle Maribora, dobila stipendiju za studije u 
Amsterdamu. Odlu~ila se za filmsku umetnost, kwi-
`evnost i filozofiju. Ove godine zavr{ava osnovne 
studije. Ona nema dilemu oko izbora mastera i mesta 
studirawa. Voli to {to radi i volela bi da ostane 
u Amsterdamu. Iznenadila me je stavom da negde 
treba pustiti korene. 



 55

 Veliku fotequ pored prozora zauzeo je Vu-
ka{in, Mili~in najboqi drug jo{ iz osnovne {kole. 
Wegov talenat za jezike je pobedio in`ewersku poro-
di~nu tradiciju. On je vedar, glasan i uvek ima {ta 
da ka`e. On daje inicijativu, nalazi teme, postavqa 
pitawa, odgovara... Wegov smeh je zarazan, a gestu-
alni govor zanimqiv. U porodici smo svi navikli 
na Vuleta. Od prisutnih je jedino on zavr{io gim-
naziju u Kru{evcu, a potom studirao na Filolo{kom 
fakultetu u Beogradu, na odseku za klasi~ne nauke. 
Usavr{io je latinski i starogr~ki. Proveo je godinu 
dana na univerzitetu u Teksasu u~e}i sanskrit. Ove 
jeseni odlazi u Rim na jednogodi{wi studijski bo-
ravak i daqe osvajawe mudrosti starih Latina. Vu-
ka{in kombinuje `ive i mrtve jezike sa zadivqu-
ju}om elokvencijom. Nekada ga je te{ko pratiti, 
ali je ~iwenica da uz wegove komentare i naj-
obi~nije stvari dobijaju na zna~aju. 
 Dakle, Vuka{in je u foteqi, kao predseda-
vaju}i. Na suprotnoj strani, pored police sa kwi-
gama, na niskom tabureu sedi Bojana. Vi{e stoji 
nego {to sedi jer joj taj stav poma`e u diskusiji. 
Jo{ jedna Kru{evqanka rasko{nog, pesni~kog ta-
lenta i tople, slovenske du{e. Ona ni verbalno, ni 
gestualno ne zaostaje za Vuka{inom. Slu{amo prave 
jezi~ke bravure najboqeg studenta komparativne kwi-
`evnosti i filozofije Univerze u Qubqani. Dug 
boravak u Sloveniji je umek{ao wen srpski jezik i 
ubacio slovena~ku terminologiju i akcenat. Ako uz 
Vuka{inov komentar stvari dobijaju na zna~aju, uz 
Bojaninu retoriku one postaju smislene. Bojana ove 
godine po~iwe master studije uz nema~ke klasi~ne 
filozofije, o~ekuju}i stipendiju nekog od nema~kih 
centara za filozofska istra`ivawa. 
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 Te tople, avgustovske no}i u~estvovala sam u 
najlep{oj pri~i. Posmatala sam i slu{ala te mlade 
qude, trude}i se da im ne smetam, a da opet ni{ta 
ne propustim. Zvezde su bile oko mene. Mogla sam 
da ih dohvatim rukama! Iznenada se neko setio da 
bi bilo lepo pro{etati gradom, pa su prekinuli 
diskusiju i po~eli da se spremaju za izlazak. 
 - Bilo bi dobro videti vas opet... - rekla 
sam im umesto pozdrava. 
 - Tako je! - povika{e svi u glas. - Vidimo se 
u Mariboru! 
 Veseli glasovi su polako napu{tali moj svet 
i selili se na ulice grada koji je tonuo u san. ^ula 
sam ih jo{ dugo kako dopiru iz daqine. Sada su i 
ve} razdvojeni, u raznim gradovima Evrope, svako 
na svom putu. Setila sam se jedne monografije o 
talentovanoj deci Srbije. Zove se ,,Oni dolaze". 
 Tiho je u mom stanu. Nekad previ{e tiho. 
Po`elim da, kad otkqu~am vrata, ~ujem pesmu, smeh 
i dovikivawe mojih devoj~ica, da me do~ekuje raz-
bacane stvari, u`urbanost i gomila zahteva koje 
hitno treba ispuniti. Svuda samo ti{ina... Tada 
polako u|em u dnevnu sobu, stanem pored vrata i 
~ekam. I... vidim boje! Na trosedu se dodiruju `uta 
i plava. @uta koja isijava i plava koja smiruje. 
Tamo gde se odmarala Mili~ina glava, ostao je trag 
qubi~aste. Na dvosedu su zelena i bordo u 
savr{enom skladu, samostalne i postojane. Foteqa 
je u veselom, naranxastom oblaku koji crvenu 
pro`ima toplotom. Cela soba zra~i i treperi u 
spektru drugih boja koje oblikuje luk, kapija vre-
mena, kapija budu}nosti. 
 Oni dolaze... Oni dolaze. 
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MILUN MI]A BABI] 

 
MALA VARO[ NA @ELEZNI^KOM PERONU 

 
 Lep septembarski dan. Sunce miluje toplim 
zrakom. Prostor za putnike ispred ~iste i okre~ene 
`elezni~ke stanice pun je sveta. Mnogi su iskuqali 
na perone. Izme{ala se masa, te{ko da se razaznaje ko 
putuje a ko nekoga ispra}a. Vi{e ima starijeg sveta. 
Mladi, ve} stasali za studije, kre}u u Beograd na 
upis. Ima tu i sredwo{kolaca koji tamo u~e {kolu. 
 Svake godine u ovo doba ista scena. Buquk 
mlade`i napu{ta varo{ i odlazi. Grad ostaje osi-
roma{en za mnogo mladih, pametnih i ambicioznih 
glava. Retko se ko vra}a, malo je onih {to posle 
{kolovawa odlu~e da `ivot nastave i radnu kari-
jeru zapo~nu u svom malom mestu. To je sudbina sva-
kog grada iz unutra{wosti. Ti gradovi i sela su 
uvek bili rasadnici sposobnih qudi koje nepov-
ratno privla~e izazovi velegrada. Tako je i danas 
sa ovim mladima {to nervozno ~ekaju nailazak voza. 
Te{ko da bi se dva kupea vagona moglo napuniti 
onima {to }e se vratiti po okon~awu {kolovawa. 
 Oko svakog od tih mladih putnika u budu}i 
akademski svet bar je dvoje ili vi{e pratilaca. To 
su majke i bake, tetke, o~evi, sestra i pokoji deka 
sa {tapom. Koferi su puni i nabrekli. Da nisu 
kai{om opasani, raspukli bi se jo{ ovde kraj 
{ina. Tu su i ran~evi i torbe, kartonske kutije 
opasane debelim kanapom. Sa gorwe strane kanap je 
u rukohvatu omotan novinom, da ne `uqa ruku i 
kida prste, dok se tegli uz Kameni~ku, Zagreba~ku 
ili uz neku drugu strmu beogradsku ulicu. 
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 Svi nervozno ~ekaju voz za Beograd. Od ne-
davno je uveden taj plavi i metalno sivi voz. Luk-
suzan je, brzo ide, staje samo na ve}im stanicama. 
Nekako ba{ y vreme kad je krenuo taj voz, i grad je 
po~eo upadqivo da izrasta i da se mewa. Odbacuje 
staro varo{ko odelo i izgled. Ru{e se uxerice u 
centru. Po~iwu da ni~u vi{espratnice sa lift-
ovima, kaldrmisane ulice se presvla~e asfaltom. 
I plo~nici se ure|uju. Jake svetiqke na metalnim 
stubovima osvetqavaju ulice. I neonske reklame 
po~iwu da trepere. Gostuju pozori{ne grupe. Varo{ 
sve vi{e poprima ruho grada. Veza sa prestonicom 
postaje luksuzna i ekspresna. Za pet sati i ne{to 
ti si ve} u Beogradu. Nema vi{e autobusom do ve}eg 
grada, potom presedawe, a put se otegne na ~itav dan. 
 Ba{ takav voz samo {to nije nai{ao u 
stanicu. Sve nervozniji putnici izviru tamo dole, 
da se iz krivine pojavi plavi voz, tako ga iz 
milo{te zovu. Hteli bi da prekrate nelagodu i da 
ne slu{aju te mnog puta ponovqene savete da se 
~uvaju, da paze s kim se dru`e, da se obla~e - 
ko{ava je tamo jaka. Sa u~ewem od po~etka da krenu, 
pare da ~uvaju i da ne ra~unaju na tro{karewe i 
provode. Bake jedva do|u do re~i, drhtavim i 
suznim glasom ka`u jo{ jednom da ,,sunce bakino" 
ne zaboravi na wu, da do|e kad mo`e, samo da ne 
gubi ta predavawa, da baba vidi i pomiluje svoje 
mezim~e za `ivota jo{ jednom. Mu{ki se tegle, 
stide se da slu{aju sve te propovedi, ve} su to ~uli 
bezbroj puta. Izdvajaju se u stranu u grupicama, da 
kao ve} stasali samostalni akademci, vode mu{ke 
ozbiqne razgovore. Ne vredi, pratwa sa mamama, 
bakama, tetkama i po kojom mla|om sestrom se 
primi~e, navaquje i daqe glasno brine. Majke zaus-
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tavqaju suze, dete se ne ispra}a sa suzama, ne vaqa 
tako, ne ide ono u rat. Tamo idu da studiraju i u~e, 
da postanu {kolovani i svoji qudi. 
 Torbe i koferi, te{ki i nabrekli, ~ekaju da 
budu uba~eni, da ih progutaju vrata vagona, da se 
~uje zvi`duk otpravnika vozova i ono poznato 
,,poolaazaak!", {to srce para, {to skotrqa tu dugo 
zadr`avanu suzu, {to uzdah iz bakinih grudi otme i 
mla|oj sestri zarumeni obraze i zaiskri okice 
mladena~ke. Ti koferi su puni ode}e, ve{a i 
obu}e, posteqine i pe{kira. Negde je gurnuta po koja 
tajna parica, kradom od tate, ili je seka od svoje 
u{te|evine pa`qivo uvila u maramicu za svoga 
brata ili sestru, da se na|e ba{ kad bude ponestalo. 
 U tim koferima jo{ vi{e je tajni mladala~kih, 
pisama uzdisajnih, vezenih i namirisanih maramica, 
sro~enih pesmica i mnogo slika sa ekskurzije, sa 
mature i sa izleta. Te{ko je ceniti {ta je dragoce-
nije u tim bremenitim tovarima. U svakom je naj-
vi{e qubavi i brige, lepih `eqa za uspe{an i 
osamostaqen `ivot. Nema te torbe i kofera a da 
tamo nije pa`qivo zamotana tegla slatka od ne~ega. 
Ne, nije to samo slatko od duwa i divqih jagoda, od 
{qiva i mladih oraha, slatko od malih smokava, od 
ru`inih latica, od lubenica i vi{awa, od tre{awa 
i od gro`|a bez semena, nije to samo slatko do 
ne~ega. U tim teglama, bri`qivo zatvorenom celo-
fanom i gumicom, i odozgo tkaninom u crveno-
belom karo dezenu, sa obaveznim listovima rozetle, 
{tapi}em vanile ili sa kri{kom limuna unutra, u 
svim tim teglama od slatka od ne~ega najvi{e ima 
zavi~ajnog sunca. Nigde sunce nema tako miluju}i 
zrak kao zavi~ajno, niti je tu|e slatko ukusnije. 
Puna tegla sunca, upakovana maminom rukom, baki-



 60

nom brigom i tetkinom nadom, putuje u prestonicu 
da ~edo wihovo, veliko i ve} zrelo, podse}a na 
zavi~aj i bli`we, svaki put kad se ka{i~icom 
posegne za slatkom. Slatko od ne~ega se uzima po 
malo, kao da je lek, a naro~ito kad se zapadne u 
nostalgi~nu krizu ili u neku drugu, nedajbo`e, 
nevoqu. Onda ti to daje snagu, hrani tvoje korene i 
vra}a te sa nekog vrludavog puta. Kao da te iz te te-
gle bri`no i prekorno gledaju o~i mamine i 
bakine, tektkine i sekine i o~eve malo poizdaqe, 
opomiwu te ali i snagu ti daju. To slatko od ne~ega 
je eliksir i orijentir, bar na po~etku, dok te vele-
gradski kompasi i putokazi ne uzmu pod svoje. 
 Voz samo {to nije. Pisak lokomotive odozdo, 
sa krivine, najavi nailazak. Ustalasa se masa, napred 
su putnici, pore|ali se pored drugog koloseka. Za 
wima su pratioci sa koferima i torbama koje treba 
da ukrcaju u vagone. Sa pozdravima i qubqewem je 
gotovo, voz ve} staja pred stanicom. Grunu armija 
mladih, `eqnih iskoraka iz provincije. Koferi i 
torbe se dodaju kroz vrata i preko prozora, {aqu se 
poqupci, sa prozora od kupea ve} izviru glave mla-
dih putnika. Reski zvi`duk otpravnikove pi{taqke 
i podignuta palica zabadaju se u srce, pod ple}ku, 
po koja suza se ipak skotrqa, samo da niko ne vidi. 
Za krivinom nestaje i zadwi vagon, i posledwa 
uporna ruka putnika prestaje da ma{e sa prozora 
vagona. Na stanici ostade `agor, jo{ po koji 
prigu{eni uzdah i potom pusto{. Rasturi se svet 
na sve strane. Ostado{e samo gvozdene {ine kao 
neka pup~ana veza sa vozom {to pokupi mladost iz 
male varo{i, zaturene negde u unutra{wosti, i od-
veze u prestonicu i u neki novi svet. 
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Razgovor sa piscem 

 
 

ODANOST LITERATURI ZA MLADE  
I DECU BRANKA ]OPI]A 

 
(Voja Marjanovi}, profesor i esejista,  
o kwi`evnim nagradama, o literaturi  
za decu i mlade, o ]opi}u, o na{em  

kulturnom trenutku i kwigama) 
 
 
 Ovogodi{wi dobitnik visokog internacion-
alnog priznawa Sveslovenskog dru{tva ,,Fjorod Mi-
halovi~ Dostojevski" za `ivotno delo dobio je Voja 
Marjanovi}, pedagog, kwi`evni kriti~ar i teo-
reti~ar, esejista, prozaista i antologi~ar. Ova 
presti`na nagrada, koja izlazi iz regionalnih ok-
vira, dodeqena mu je za ,,nau~ni i stvarala~ki opus 
{irokog dijapazona (osamdeset kwiga), posebno u 
oblasti kwi`evnosti za decu i mlade, za us-
postavqawe visokih vrednosti u tuma~ewu poetike 
Branka ]opi}a i afirmacije brojnih zapostavqenih 
stvaralaca". Pre Voje Marjanovi}a ovo priznawe su 
dobili Dobrica ]osi}, Radomir Smiqani}, Milorad 
Pavi}, Aleksandar Slo`wewicin, Dragoslav Mi-
hailovi}, Miodrag Maticki, Dra{ko Re|ep i dr. 
 Povodom ove nagrade postavili smo nekoliko 
pitawa za ~itaoce ,,Bagdale" prof. Marjanovi}u. 
 
 - [ta mislite o nagradama i kako do-
`ivqujute ovo internacionalno priznawe? 
 Nagrade su uvek podsticajne. To su neka vrsta 
crvenih slova u kalendaru jednog stvaraoca. Nisam 
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nikada mnogo te`io nagradama. Jer sam verovao da 
se one ~esto dodequju po kqu~u, nekoj politi~koj 
pripadnosti ili koterijskoj grupi. Pa ipak, na-
grade su prijatne, stimulativne i veoma drage kada 
se neko nekoga seti i uka`e mu ~ast da ga nagradi... 
 
 - Kako je kwi`evnost za decu i mlade uspela 
da ostvari ,,pravo mesto" u odnosu na op{tu kwi-
`evnost? 
 Mislim da je uspela svojim kreativnim 
dostignu}ima. Nekada{wa wena zanemarenost bila 
je posledica predrasuda pojedinih kwi`evnih posle-
nika (L. Kosti}, B. Popovi}), koji su na kwi-
`evnost za decu i mlade gledali kao `anr ni`e 
umetni~ke vrednosti. Od J. J. Zmaja pa nadaqe 
mnogo {ta se izmenilo. Srpska kwi`evnost ima 
dosta uglednih i vrednih pisaca (D. Maksimovi}, 
B. ]opi}, A. Vu~o, A. Dikli}) koji su dokazali kredi-
bilnost ovog kwi`evnog `anra. Posle pomenutih 
pisaca, {ezdesetih i sedamdesetih godina pro{log 
veka, pojavquje se ,,prava eksplozija" talenata: to je 
takozvani zlatni period kwi`evnosti za decu, ~iji 
su predstavnici D. Radovi}, M. Anti}, D. Luki}, 
Q. R{umovi}, M. Stefanovi}, V. Andri} i dr. Ovi 
pesnici i pripoveda~i oslawali su se na evropske 
i svetske pisce za decu, a naro~ito na teoriju igre 
i nonsensa, paradoksa i humora (Kajo, Huizing). 
Wihova osnovna poruka je bila da kwi`evnost za 
mlade ne treba da bude poduka ve} poruka nekih 
sadr`aja iz `ivota. Neki od pomenutih pesnika za 
decu, dodu{e, odlazili su u ,,puki ples re~i", 
dakle samo igru i zabavu. 
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 - Kao kriti~ar koji pet decenija prati de~iju 
literaturu, kako gledate na ovaj pesni~ki zaokret? 
 Postojala je novosadska kriti~arska {kola 
koja je forsirala ,,modernu pesmu igre i zabave" (V. 
Milari}, M. Pra`i}, D. Re|ep, J. Dun|in), a u Sa-
rajevu (H. Tahmi{~i}). Okupqeni oko ~asopisa 
,,Izraz", oni su propagirali moderno stvarala{tvo 
za decu, ponekad okre}u}i le|a tradiciji. 
 Me|utim, ja sam bio za ,,tradicionalnu i 
savremenu literatutu za mlade". Nisam uvek bio 
prihvatan zbog toga jer sam negirao ,,igru, zabavu i 
ples re~i", u smislu Radovi}eve pesme ,,Taram baram 
beca". Smatrao sam, a i danas mislim, da de~ija 
pesma treba da bude izraz ,,igre i zabave", ali ona 
mora biti i tekst ,,sa porukom", koja mladim ~ita-
ocima daje saznawe o `ivotu, bez obzira bio on ve-
dar ili sumoran. Zato sam bio uz Zmaja, D. Maksi-
movi}, B. ]opi}a ali i uz Q. R{umovi}a, N. Pop-
adi}a i D. \or|evi}a. Bio sam, dakle, za konti-
nuitet poetske re~i ali i mogu}nost recepcijskih 
prihvatawa pomenutih pesnika i wihove poezije i 
proze. 
 
 - Gde se danas nalazi srpska poezija i proza za 
mlade u odnosu na svetsku? 
 Ne smemo se potceniti. Mi imamo kreativnu 
literaturu ovog `anra. Od bajke (G. Oluji}, R. Pav-
lovi}, T. Rosi}), preko pripoveda~a i romasijera 
(B. ]opi}, B. V. Radi~evi}, S. Rai~kovi}, M. Ma-
ticki, S. Stani{i}), pa do pesnika koje smo ve} 
pomenuli. Svi su oni ,,podigli rejting dana{we 
srpske kwi`evnosti za mlade i, na taj na~in, 
pribli`ili je evropskoj i svetskoj. 
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 - Pored literature za mlade, Vi se dosta 
pa`we posvetili i Branku ]opi}u na ~ijem delu ste 
i doktorirali? 
 Da, na`alost, ili na sre}u, Branko ]opi} je 
moja kwi`evna simpatija. Wegovu kwi`evnu re~ 
zavoleo sam jo{ kao de~ak, pa on `ivi u meni do 
dana{weg dana. Napisao sam sedam kwiga o ]o-
pi}u, prou~io wegovo stvarala{tvo za mlade i odra-
sle i objavio do sada prvu monografiju o ]opi-
}evom `ivotu i delu. U ]opi}evom delu cenim jas-
nost i jednostavnost kazivawa o `ivotu i qudima; 
volim wegov svet Podgrme~ja, volim bajku `ivota 
koju ]opi} pi{e o qudskim sudbinama, mada 
]opi}a cenim i kao humoristu i satiri~ara, prvog 
na{eg ,,slobodnog strelca" i prvog na{eg dis-
identa, koji je kao borac u Drugom svetskom ratu 
te`io istini, slobodi i pravdi, a onda se sukobio 
sa nepravdama nekih komunista posle rata i bio 
zbog toga ,,o{tro ka`wen", pa ~ak i osu|en od 
strane Velikog vo|e. ]opi} je u svojim satirama 
istakao posleratnu komotnost pojedinih rukovodi-
laca, koji su izneverili ideale revolucije i 
opomenuo ih re~ima: ,,Drugovi, nismo se tako dogo-
vorili." Bio je za to prognan. Wegove kwige nisu 
bile {tampane, a on je kao moralnu gre{ku pret-
vorio u odluku da sebe kazni (,,bez krivice krivim"), 
i bacio se sa Savskog mosta, kao {to je svoju sud-
binu odredio i Rus Vladimir Majakovski. 
 
 - Gde je danas mesto Branka ]opi}a u srpskoj 
kwi`evosti? 
 ]opi} je na{ legitimni klasik. On je uz M. 
Gli{i}a, S. Matavuqa, B. Stankovi}a, P. Ko~i}a, 
uz J. Veselinovi}a i blizu svojih zemqaka I.     
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Andri}a, M. Selimovi}a, I. Samokovlije i ]. Si-
jari}a. 
 
 - Vi ste objavili osamdeset kwiga kritika, 
eseja, antologija, uxbenika i hrestomatija? 
 Mnogo. I sam se ~udim kako sam toliko ra-
dio i pisao. Ali sve je to nastalo spontano, iz 
qubavi prema `ivotu, ~oveku i umetnosti. 
 
 - Ima li jo{ kwiga i najavi? 
 U ovoj godini, kada se obele`ava stogo-
di{wica od ]osi}evog ro|ewa, pojavi}e se dve 
moje kwige: ,,Razgovori i susreti sa ]opi}em" i 
,,Vertikala trajnog ]opi}a". 
 
 - Ho}ete li pisati ne{to iz beletristike? 
 Beletristiku sam tako|e pisao tokom ovih 
pet decenija. Naro~ito su to pri~e o mom detiwstvu i 
zavi~aju. Idu}e godine objavi}u izbor pripovedaka 
pod naslovom ,,Moji zemqaci-varo{ani i seqaci". 
To }e biti kwiga posve}ena Tamnavi i Ubu i 
zaista mojim dragim zemqacima. 
 

Dragana Nedeqkovi} 
 



 66

Iz kwi`evne istorije 

 
 

BO[KO RU\IN^ANIN 
 
 

VLADETA VUKOVI] O KWI@EVNOM  
DELU MILUTINA BOJI]A 

 
 

 Vladeta Vukovi}, pesnik, kwi`evni istori~ar 
i kriti~ar, odbranio je 1965. doktorsku disertaciju 
,,Kwi`evno delo Milutina Boji}a" a pod tim na-
zivom 1969. objavio kwigu koja evo ve} pedeset go-
dina opstaje kao meritorno svedo~anstvo o `ivotu 
i kwi`evnom stvarala{tvu ovog na{eg znamenitog 
pesnika sa po~etka 20. veka. 
 Pesnik antologijskih qubavnih i roduqubi-
vih pesama, pisac istorijskih, socijalnih i muzi~kih 
drama, kwi`evnih i pozori{nih kritika i brojnih 
novinarskih tekstova, pobudio je Vukovi}evo in-
teresovawe da svestrano ispita i osvetli sve aspekte 
Boji}evog `ivota i wegovog stvarala{tva i tako 
sa~ini obugvatnu kwigu o ovom pesniku, vojniku i 
braniocu domovine u Prvom svetskom ratu, koji je 
na tom putu umro veoma mlad u 25. godini `ivota. 
Dva su ga razloga opredelila da mu posveti veliku 
pa`wu: prvi, {to se radilo o pesniku ~ije je 
pesni~ko ogla{avawe jo{ kao gimnazijalca i stu-
denta po~etkom HH veka bilo prihva}eno i poz-
dravqeno kao ,,pojava jo{ jednog sna`nog talenta i 
velike nade srpske poezije"; i drugi, {to je samo 
jedan deo wegovog stvarala{tva bio objavqen i oce-
wen dok je drugi ostao da ~ami u tami vremena. 
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 @ivot i delo Milutina Boji}a Vukovi} je 
posmatrao kroz devet poglavqa: Uvodna razmatrawa, 
U svetlu dokumenta i se}awa savremenika, Malo pozna-
ti mladi Boji}, Prve objavqene pesme, Qubavna 
poezija, Drame, Kwi`evni i pozori{ni kriti~ar, 
Pesni~ki uticaji na delo Milutina Boji}a, 
Zavr{ni pregled i Bibliografska gra|a. 
 
 Uvodno poglavqe 
 
 U uvodnom poglavqu razmatrao je tokove i 
stilske intencije srpske Moderne prve decenija 
20. veka sa ,,upadqivom erudicijom i poznavawem 
{irokog spektra kreativnih, estetskih i psiho-
lo{kih perspektiva" ovog razdobqa na{e kwi-
`evnosti i ocene jedne duhovne klime zapadnoev-
ropskog uticaja na na{u doma}u kwi`evnost" (Vuk 
Filopovi}); i konstatovao da se po~etkom 20. veka, 
a naro~ito posle osnivawa Srpskog kwi`evnog 
glasnika 1901. ose}a uticaj francuske na srpsku 
liriku (Lekont de Lil, Verlen, a naro~ito Bodler) 
i talas pesimizma i individualizma. 
 Srpska moderna, kako Vukovi} kazuje, ponikla 
je u gra|anskom dru{tvu, ,,pro`eta dobrim delom 
filozofskim idealizmom i misticizmom". I dok 
se jedni pesnici uvla~e u ,,subjektivnu qu{turu" a 
neki negiraju vrednosti `ivota uop{te (V. Raji}, 
D. Markovi}, S. Lukovi}), drugi pak imaju naklo-
nost ,,za nove stilske efekte koji nisu postojali u 
dotada{woj pesni~koj tehnici" u Srbiji, ali ve} 
uveliko jesu u francuskoj kwi`evnosti. I valovi 
tih odjeka zapquskovale su srpske pesni~ke obale.  
 Osnivawe Srpskog kwi`evnog glasnika 1901. 
godine ozna~ilo je, po Vukovi}evoj oceni, u pravom 



 68

smislu po~etak nove srpske literature. ,,Nestajala 
je poezija folklornih zapevki, klasike i Vojislav-
qevih motiva" i osetila se potreba za ,,usavr{avawem 
pesni~ke tehnike, za osloba|awem poezije od ... 
stereotipnosti". Razvodweni sadr`aji u poeziji 
zamewuju se ,,~vrstim, kondenzovanim sadr`inama 
oplemewenim intelektualno{}u i diskretnim emo-
cionalnim treperewima". Glavne stihovne forme 
postaju aleksandrinac i jedanaesterac; u wih se 
ve{to ,,ugra|uju nove sadr`ine, kreativno oplo|ene 
stranim, poglavito francuskim poetskim uticajima". 
 Virtuozna versifikacija, veoma inpresivne 
pesni~ke slike su dominantna pesni~ka izra`ajna 
sredstva i u tome naro~ite zasluge imaju Raki} i 
Du~i}. U takvoj jednoj situaciji, izme|u 1910. i 1914. 
pojavquje se Boji} poezijom koja je ,,bliska savre-
menom osetqivom umetni~kom ~itala~kom sluhy"; i 
u poeziju unosi ,,sve`u krv" i mladost koja ,,kqu~a 
strasno, ju`wa~ki temperamentno". Wegova poezija 
zapahnula je srpsku liriku ,,duhom nekog paganskog 
ushi}ewa", ,,elemenarnom snagom prirode i atmos-
ferom ~ulne qubavi i erotike do tada nevidqive u 
srpskoj literaturi"; i zna~ila je ,,pro{irewe ok-
vira u kojima je do tada bila zatvorena srpska 
poezija... Umesto romanti~arskih preuveli~avawa 
ili Du~i}evog apstrahovawa i simbolizovawa qubavi, 
Boji} je qubav prema `ivotu konkretizovao": we-
gove pesme su ,,`ivotvorna ko{nica asocijacija", a 
bitna odrednica wegovih stihova je ,,neukrotiva 
`ivotna razdraganost". 
 Iako je bio pod utivajem parsonovaca, od ko-
jih prima ,,rafinirani artizam i birani poetski 
izraz", i simbolista od kojih prima ,,eteri~nu flu-
idnu ushi}enost prirodom i `ivotom, uskla|enost 
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poetskih elemenata", a izvesno vreme u pesni~koj 
{koli Du~i}a i Raki}a, Boji} ubrzo svojoj poeziji 
daje li~ni pe~at. Kao niko do tada u srpskoj poeziji 
razgolitio je du{u mladosti i sa ,,potenciranom 
senzualno{}u" a ,,tajanstvenom magijom izraza" na 
pjedastal `ivota uzdigao qubav prema `eni koja u 
wegovoj poeziji, kako ka`e Vukovi}, ,,nije du~i}evska 
sfinga; ona je strastvena, ~ulna, nervna"; i pred-
met neobuzdane po`ude. 
 
 U svetlu dokumenata 
 
 Vukovi} je svoj ,,pohod" na `ivot i delo Mi-
lutina Boji}a nastavio u svetlu dokumenata i se}awa 
savremenika, rodbine i prijateqa u kome je izneo 
mnogo poznatih a jo{ vi{e nepoznatih podataka iz 
kojih izme|u ostalog saznajemo: da je ro|en 1892. u 
Beogradu, u zanatlijskoj porodici, poha|ao gimna-
ziju, bio odli~an |ak, apsolvirao na Filozofskom 
fakultetu (filozofsko-pedago{ka grupa), 1914. go-
dine. U trinaestoj godini napisao prve pesme, u 16. 
prvu dramu, u 18. objavquje prve stihove u tada{woj 
kwi`evnoj periodici, a 1912. beogradsko Narodno 
pozori{te izvodi mu dramu ,,Kraqeva jesen" koju je 
kritika veoma dobro ocenila a publika prihvatila. 
Vrlo je rano, ve} u 16 godini po~eo intenzivno da 
sara|uje u ~asopisima: ,,Delo", ,,Nova iskra", ,,Savre-
menik", ,,Srpski kwi`evni glasnik" i drugim publi-
kacijama. Osim toga pisao je drame za omladinsko 
pozori{te ,,Otaxbina", u kome je bio i dramaturg a 
1912. postao predsednik ,,Slobodnog pozori{ta" i ve} 
tada imao napisanu dramsku trilogiju ,,Despotova 
kruna" (,,\ura| Brankovi}") i dve socijalne drame 
,,Gospo|a Olga" i ,,Lanci". 
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 Saznajemo da i tokom rata wegova pesni~ka 
muza i pero nisu mirovali jer pokoqewima je trebalo 
preneti biblijske razmere patwi i stradawa srpskih 
vojnika. U izbegli~koj {tampi na Krfu (,,Srpske 
novine", ,,Velika Srbija" i drugim) objavquje pesme 
sna`ne rodoqubive sadr`ine i one koje svedo~e o 
tragediji i ponosu srpske vojske daleko od do-
movine. Ve} 1915. zavr{ava spev ,,Kain" o bugar-
skoj izdaji prelaskom na stranu Nema~ke; pesme 
,,Kroz pustiwu" i ,,Me}ava" a nakon toga mnoge 
druge iz ciklusa boli i ponosa. Pod tim nazivom u 
Solunu 1917. objavquje kwigu sa 43 odabrane pesme, 
i nekoliko novih, me|u kojima i antologijsku ,,Plavu 
grobnicu", najuzvi{eniju rodoqubivu pesmu srpske 
poezije. 
 Saznajemo tako|e mnogo va`nih podataka o 
Boji}evom `ivotu i smrti za vreme Prvog svetskog 
rata u kome je u~estvovao kao vojnik, pre{ao alban-
sku golgotu sa mla|im bratom Radivojem; zatim, 
kako je `iveo u ratnim uslovima, pisao pesme bola 
i ponosa, dramu ,,Uro{eva `enidba", i druge novin-
ske i kwi`evne tekstove. Tu su i potresna svedo~ewa 
ratnih drugova o Boji}evoj bolesti, bolni~kim i 
posledwim danima `ivota, smrti i sahrani u Sol-
unu na grobqu Zejtinlik i opro{tajnom govoru Iva 
]ipika, u ime srpskih pisaca. 
 U ovoj studiji Vukovi} je izneo i se}awa na 
Boji}a wegovih prijateqa i saradnika, izme|u os-
talih Radoslava Vesni}a i Ksenije Atanasijevi} koja 
je sa wim studirala, i uspomene ~e{ke kwi`evnice 
Helene Marli`ve koja je u vreme prvog balkanskog 
rata bila dopisnica ~e{kih listova iz Srbije i 
bolni~arka u Skopqu i Beogradu, a 1930. u ,,Politici" 
objavila svoja se}awa na rano preminulog pesnika. 
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 Kwiga je, u stvari, krcata podacima i gotovo 
da nema ni najmaweg detaqa koji nije bio predmet 
Vukovi}evog interesovawa, koga nije zabele`io, 
komentarisao i podvrgao kriti~kom ispitivawu i 
oceni. A u~inio je to stroqivim i mukotrpnim is-
tra`ivawem u Dr`avnom arhivu Srbije, Izbegli~kom 
arhivu, rukopisnom odeqewu Narodne biblioteke 
Srbije, tragawem po ~asopisima, novinama u pub-
likacijama toga i kasnijeg perioda, po dokumentima 
administrativne prirode, pi{~evim rukopisima, 
bele{kama, marginalijama, pismima, fotografijama 
kod rodbine, prijateqa i ratnih drugova; i bele-
`ewem se}awa Boji}evog brata Dragoquba i savre-
menika koji su bili `ivi u vreme pisawa ove studije. 
Tolika koli~ina podataka propu{tena kroz Vuko-
vi}evo videlo, obra|ena i vrednovana wegovim ve{tim 
kriti~arskim perom u~inila je da je wegova studija 
i danas aktuelno {tivo i nezaobilazni izvor saznawa 
o Boji}evom `ivotu i kwi`evnom stvarala{tvu. 
 
 Poezija 
 
 Najve}i deo Vukovi}eve studije zahvata we-
gova kreativna analiza Boji}eve poezije po~ev od 
po~etni~kih pesama koje je pisao kad je imao 13 
godina, onih objavqenih u kwi`evnoj periodici od 
1910. do 1914., od prve kwige ,,Pesme" iz 1914. pa 
do kwige ,,Pesma bola i ponosa" izdate 1917. u iz-
begli{tvu u vreme Prvog svetskog rata. Wegovo 
pesni{tvo Vukovi} razmatra kroz poglavqa ,,Malo 
poznati mladi Boji}", ,,Prve objavqene pesme", ,,Qu-
bavna poezija". 
 Govore}i o wegovim ranim pesmama pisanim 
izme|u 1905. i 1910. Vukovi} nagla{ava da je Boji} 
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vrlo rano, ,,sa puno duha i pesni~ke ma{te pisao 
stihove koji impresioniraju sve`inom i vedrinom 
stila" i da su sve wegove rane pesme u sredi{tu 
,,omamne ~arolijske ~ulne ozarenosti, mladala~kog 
htewa da se `ivot intenzivno i`ivi". Osim toga 
one nose i ,,osobenu poetiku", u kojima se dobro 
poznaje ,,faktura stiha, oblik i sadr`ina prove-
dena kroz karakteristi~ni boji}evsko misaoni-
ose}ajni vizir i prisan istan~ani poetski sen-
zibilitet." 
 Vukovi} sa osobitom pa`wom analizira 
Boji}eve prve objavqene pesme u ,,Delu", ,,Vencu", 
,,Novoj iskri", ,,Politici", ,,Savremeniku" ,,Srpskom 
kwi`evnom glasniku" izme|u 1910. i 1914. I kon-
statuje da su ve} prve wegove objavqene pesme obzna-
nile wegov pesni~ki program: apologiju `ivotne 
energije, radnog odu{evqewa, mladala~ki zanos `i-
votom, panteisti~ku ~ulnost i sna`no izra`enu 
erotiku i qubav koja pulsira punim pesni~kim 
ritmom. U wima je do{lo do izra`aja i wegovo in-
teresovawe za nacionalnu istoriju (,,Mehmed Soko-
lovi}" ,,Jugovi}a majka") biblijske teme (,,Saloma"), 
zatim meditacije o prolaznosti `ivota, o ve~nosti, o 
lepoti, ali i mnogim pojavama u prirodi i `ivotu i 
wihovom uzajamnom delovawu i me|usobnoj us-
lovqenosti. U nekim pesmama do{la je do izra`aja 
sna`na pesnikova voqa i te`wa da se duhovno ne 
poistove}uje sa malogra|anskom sredinom, sa os-
redwim mentalitetom nego da se ,,vine u vi{e, sub-
limne sfere duha i saznawa".  
 Vukovi} konstatuje da su Boji}eve prve ob-
javqene pesme ,,odraz unutra{wih mladala~kih po-
etskih tra`ewa", da su odredile ,,wegovo ose}awe 
ka modernoj senzibilnosti", da je wegov pesni~ki 
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prohram ,,odre|en posmatrawem i do`ivqavawem 
`ivota"; i da wegovi lirski do`ivqaji ,,odzvawaju 
uspelom zvu~no{}u izraza poniklih u odre|enoj 
ose}ajnoj temperaturi". U vezi sa tim zakqu~uje: 
,,Po temperamentu blizak romanti~arima ali po 
motivima i na~inu obrade daleko od romanti~arskih 
rustikalno pastoralnih ushita, Boji} je na{ vrsni 
urbani pesnik ornamentne metaforike, himni~nog 
i sve~anog tonaliteta". 
 
 Qubavna poezija 
 
 Osobenu vrednost Boji}evog pesni~kog stva-
rala{tva Vukovi} je, pre svega, video u wegovoj 
qubavnoj poeziji. Pristupaju}i joj najpre je dao 
pregled pisawa tada{we kritike o wegovoj prvoj 
kwizi ,,Pesme" iz 1914. godine: prvu, Skerli}evu 
ocenu u ,,Srpskom kwi`evnom glasniku" u kojoj je 
istakao da u wegovoj poeziji ,,bqe{ti sunce, bukti 
`ivot, buja prole}e i kao u anti~kim ,,Svetim ga-
jevima" sa bahantkiwama i faunama, pevaju tice, 
sokovi u drve}u, cve}e na stabqikama, izvori u 
travi. To je jedna velika himna plotskom `ivotu i 
animalnoj `ivotnoj radosti". A zatim prenosi ocene 
Milo{a \uri}a, Branka Lazarevi}a, Milana Ka-
{anina, Anice Savi}, Zore Vulovi} i Du{ana 
Mila~i}a, i konstatuje da je wegovu poeziju na{a 
kritika veoma lepo ocenila i izme|u ostalog is-
takla ,,specifi~no bilo wegove suptilne po-
eti~nosti ... i sna`no prihvatawe sveta u svim we-
govim dimenzijama". 
 Analiziraju}i Boji}eve qubavne pesme, one 
objavqene od 1910. do 1914., one iz prve kwige ,,Pesme", 
1914, kao i one objavqene tokom 1915. 1916. i 1917. 



 74

Vukovi} zakqu~uje da su one ,,boji}evski samosvojne", 
,,tople kao krv", nadahnuta i verodostojna ,,autobi-
ografija du{e i tela", i izra`avaju qubavne zanose 
mladosti u kojima je ,,spontano progovorila erotika 
umetni~ki projektovana kroz pesnikov senzibilitet... 
u bogatom pesni~kom jeziku". @ena, ,,sa osobenostima 
~ulne prirode u trajnom je interesovawu pesnikve 
mladosti" i wegove poezije u kojima se ,,seksualnost 
javqa direktno, u elementarnom zanosu, bez ale-
gorijskoh vrela". U wegovoj poeziji ona nije ne`na 
ute{iteqica i isceliteqka pesnikovih qubavnih 
jada nego je najpre ,,jedan qubavni gr~", ,,suma qubav-
nih trenutaka hipnoti~no  u znaku erosa". Erotika 
je vatrena, ciktava, ,,poletna himna qubavi" ... i 
ima ,,sna`an vibrantni i emotivni simfoni~ni 
eho u nama". I taj vatromet je programski smisao 
Boji}eve qubavne lirike ,,biblijskom re~ito{}u 
iskovanoj i srmi jedrog na{eg jezika, u rasko{nom 
koloristi~kom vezu". 
 Osim ovih vrlina, po Vukovi}evom mi{qewu, 
wegove qubavne pesme karakteri{e jo{ i impulsu-
vno, strasno, mladala~ko treperewe tela i du{e, 
zanos i opijenost `ivotom, poletna ose}ajnost, ek-
staza ~ulnog, eteri~na, fluidna ushi}enost priro-
dom i `ivotom, vatra erotike, dionizijska opi-
jenost ~ula. One su spontane i eruptivne, sve u 
znaku veli~awa `ivota, `ivotne snage i qubavi u 
svim fazama. Boji} je poklonik strasti, voli jaka 
ose}awa mladosti, pun, intenzivan `ivot, punu 
dinamiku vitalnosti i atmosferu ispuwenu jakim 
`ivotnim damarima. Osim toga, wu odlikuje i raf-
inirani artizam rigorozne ritmi~ke strukture, bu-
jni poetski izraz i sklad lepo uobli~enih stihova, 
bujna metaforika, besprekorna forma dvanaesterca, 
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bogat leksi~ki fond osve`en leksi~kim raritetima, 
obiqe jarkih poetskih slika, originalni i efek-
tivni slikovi, i retka muzukalnost. 
 
 Rodoqubiva poezija 
 
 Pre no se upustio u analizu i vrednovawe 
Boji}eve rodoqubive poezije Vukovi} se osvrnuo na 
razvoj ove vrste poezije koja po~etkom 20. veka nastaje 
u srpskoj kwi`evnosti, ,,antejski vezana za zemqu, 
wena stremqewa i napore" kada pesnici ,,nisu ope-
vali neke apstraktne teme i motive" nego realnu 
istorijsku pro{lost i trnovitu ratnu sadr`ajnost, 
i razvili {iroko zastavu rodoqubqa. Bila je to 
poezija Milana Raki}a (kosovski ciklus od sedam 
pesama), Alekse [anti}a i Veqka Petrovi}a koji 
su umnogome obnovili na{u rodoqubivu poeziju; za-
tim Du~i}a koji u ,,Carskim sonetima" o`ivqava 
likove iz na{e pro{losti (Banovi} Strahiwu, Obi-
li}a, Rada Neimara, Zmaj Ogwenog Vuka i dr), Milo{a 
Vidakovi}a, Jove Varagi}a koji ni~u iz okriqa 
revolucionarne ,,Mlade Bosne", Proke Jovki}a - 
Nestora @u~nog, pobornika klasne borbe protiv 
kapitalisti~kog ure|ewa; niz pesnika za vreme 
Prvog svetskog rata: Vladimira Stanimirovi}a, 
Svetislava Stefanovi}a, Bo`idara Stojadinovi}a, 
Andre Frani~evi}a, Stevana Be{evi}a i drugih: te 
Disa, Pandurovi}a, Vojislava Ili}a Mla|eg, To-
dora Manojlovi}a, Stanislava Vinavera, Milosava 
Jeli}a, Dragoquba Filipovi}a. 
 A rodoqubivoj poeziji Vukovi} je posvetio 
posebnu pa`wu jer je Boji}, kako isti~e, ,,vratio 
dostojanstvo ovoj vrsti poezije" kod nas i dokazao 
svoju ,,visoku rodoqubivu svest". One su i ,,efikasna 
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poetska dostignu}a", koja su u mnogo ~emu obnovila 
srpsku rodoqubivu liriku inovacijama umetni~ki 
originalnim i osobenim tonovima do tada nevi-
|enim u srpskoj poeziji. U stihovima iz rata Boji} 
se ,,spustio u tamne dubine nacionalnog bola i po-
nosa i taj tamni zvuk, {iknuo iz dubine pesni~kog 
unutra{weg sveta ostao je umetni~ki vibrantan" 
 A ovim pesmama Boji} je ubedqivo i dra-
mati~no opevao krvavu epopeju srpskog naroda to-
kom dva balkanska i Prvog svetskog rata; tu`nu odi-
seju srpske vojske u tu|ini, apokalipti~nu viziju 
ratne kataklizme i atmosferu masovnog umirawa 
ali i ,,energiju i moralni stoicizam naroda" koji 
pati i strada ali veruje ,,da }e se vaskrsao, smeo i 
ponosan vratiti u svoju oslobo|enu domovinu". 
Vukovi} je sa posebnom pa`wom analizirao Boji}eve 
rodoqubive pesme, one iz 1916. koje pi{e na Krfu 
a osobito one iz kwige ,,Pesme bola i ponosa" 
1917. i nagla{ava da su one ,,tu`no otrgnuti vapaji 
za napu{tenom domovinom, poetski izgravirani re-
qefi boraca udaqenih od svoje zemqe" i ,,uzdahnuta 
glorifikacija bola i ponosa ~itavog jedog poko-
qewa". Izra`avaju strepwu izgnanih rodoquba pred 
neizvesno{}u i budu}nosti u tu|ini; sva su od 
nostalgije, sawarewa, straha, bola i se}awa na 
rodni prag; opevaju atmosferu sivila i bespu}a i 
mu~na ose}awa izgnanstva, grobqa i `utih vo{tanica, 
ali i moralni stoicizam, samopregor i juna{tvo 
srpskog vojnika i poruku naprijatequ ,,da vetar 
slobode struji tamo gde se slobode steg vije i or-
lovi na grudima stoje". 
 A osobitu pa`wu posvetio je ,,Plavoj grob-
nici", jer je ona po wegovoj oceni, ,,obrazac pes-
nikove rodoqubive anga`ovanosati" koja oboga}ena 
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,,dubokim misaono-ose}ajnim podtekstom", bogata 
simbolikom, sa`etim metaforama i pesni~kim sli-
kama, ,,sa uzvi{enom skalon ... sve~anog opela ,,odzvawa 
izvornim, tako ~istim zvucima fanfara sa ostrva 
smrti", i kao takva je ,,nepatvorena himna bola i 
ponosa na{eg naroda sa izvanrednom kadencom ... o 
tragi~noj svesti pomrlih vojnika daleko od otax-
bine". Ona je, podvla~i Vukovi}, ,,zenit zrelosti i 
nadahnu}a", ,,misaona sinteza bola i ponosa", koja 
je u{la u svest srpskog naroda da svojom uzvi{e-
no{}u nadraste mnoge tematski sli~ne pesme i 
bude tragi~na himna wegove tragi~ne istorije. Ona 
je antologijska jer je svojim ,,esencijalnim zna~ewem" 
zauvek prisutna u srcima srpskog naroda i ,,umetni~ki 
re~ito iskazuje zavetne misli i ose}awa". 
 
 Dramsko stvarala{tvo 
 
 U uvodnom razmatrawu Boji}evog dramskog 
stvarala{tva Vukovi} je dao pregled dramskog stva-
rala{tva u srpskoj kwi`evnosti po~ev od Jovana 
Raji}a koji 1798. pi{e tragediju o smrti posledweg 
cara Uro{a V i propasti srpskog carstva, po ugledu 
na dramu Emanuela Koza~inskog. Naveo je potom 
drame iz prve polovine 19. veka: Lazara Lazarevi}a, 
Stefana Stefanovi}a, Jovana Sterije Popovi}a. \or|a 
Maleti}a, Atanasija Nikoli}a, Isidora Nikoli}a, 
tragedije Matija Bana i naglasio da su drame pi-
sali srpski |aci: Jovan Draga{evi}, Svetozar Po-
povi}, Stojan Novakovi} i Vladan \or|evi}. Ista-
kao je da posebno poglavqe u razvoju srpske drame 
predstavqaju drame na{ih romanti~ara \ure Jak{i}a 
i Laze Kosti}a inspirisane ,,likovima i temama 
iz na{et nacionalnog `ivota" a pisane ,,u duhu 
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qubavi prema ~ove~nom i u mr`wi prema licemerju 
i la`ima". Ali, Boji} nije po{ao wihovim putem. 
Naslonio se na svoje moderne uzore: Rostana i 
Korneja. Dobro je prou~io dela Florinskog, Brokara, 
Gelcera, [arla Dila; a od na{ih Jiri~eka i zbornik 
arhiepiskopa Danila ,,@itije kraqeva i arhi-
episkopa Srpskih" u Dani~i}evom izdawu iz 1886. 
 Vukovi} je detaqno analizirao Boji}eve dram-
ske tekstove, najpre one rane, dramu ,,Despot Lazar 
Brankovi}", koju je Boji} napisao jo{ 1907, u 16. 
godini kad je bio u~enik {estog razreda gimnazije, 
i jo{ ~itav niz dramskih fragmenata i dvadesetak 
zapo~etih a nedovr{enih drama iz rukopisne za-
ostav{tine koje svedo~e ,,o pesnikovoj `ivoj in-
spiraciji, poznavawu i ose}awu istorije, mitskih 
i biblijskih pri~a". 
 Dve wegove najuspe{nije drame - ,,Kraqeva 
jesen" izvedena na sceni beogradskog Narodnog po-
zori{ta 1912. i ,,Uro{eva `enidba" zavr{ena na Krfu 
1916. bile su, kako Vukovi} ocewuje, ,,verodostojni 
za~etak istorijske drame kod Srba po~etkom 20. 
veka" i u pravom smislu ,,fanfare koje su ozna~avale 
novo razdobqe srpske drame" i wen put ka mod-
ernim tokovima. A pi{u}i ove drame Boji} je poka-
zao strast radoznalog istra`iva~a. Autenti~nost isto-
rijskih ~iwenica na{ao je kod Jiri~eka i ]oro-
vi}a, i na osnovu toga ,,izvajao ~itavu galeriju is-
torijskih likova", sugestivno otkrio ,,wihove au-
tenti~ne svetove, stremqewa, snove, i ideale, ... i 
`ivotne oblike na{eg sredweg veka". Istorijske 
teme interpretirao je ,,sugestivnim pesni~kim go-
vorom". Pritom je pokazao redak smisao za scenu i 
de{ifrovawe sredwevekovne atmosfere na srpskom 
dvoru za vreme Nemawi}a. Wegove drame, isti~e 
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daqe Vukovi}, ,,odi{u toplim lirizmom" i ,,ras-
ko{nom aromati~nom poezijom". Me|utim, one 
nisu glorifikacija vladara i wihovog na~ina `iv-
ota i vladawa nego kritika sredwevekovnog lice-
merja i nemorala. Ispod kore istorijskih ~iwenica 
Boji} je pokazao jedno poqe qudske tragike, ekstazu 
pakla i bespu}a sredweg veka... Dakle, jednu dramatiku 
kobne qudske mo}i, gr~evite strasti, svireposti i 
nemo}i". Vlastoqubqe, sladostra{}e, borbu za blago i 
nasledstvo i vladawe bez ikakvih obzira, u kojoj se 
,,istorijska gra|a op{tih razmera ogleda u subjek-
tivnom svetu li~nosti a veliki doga|aji u porazu 
carstva ... porazu qudske du{e" (Vuk Filipovi}). 
 U razmatrawu Boji}evog dramskog stvarala{tva 
Vukovi} nije zaobi{ao ni wegove socijalne drame 
(,,Lanci", ,,Gospo|a Olga") u kojima je - slika savre-
menog gra|anstva data u krizi eti~kih vrednosti, u 
teskobi i paradoksu `ivota, gde te`wa i ose}awe 
mladih nailazi na zidove vlasni~kog licemerja, 
konzervativnosti i samo`ivosti. Analizirao je i 
Boji}eve qubavne i muzi~ke drame (,,Vetar", ,,Prog-
nani vojvoda", ,,David"), jer, iako nedovr{ene i u 
ve}im odlomcima, one pokazuju svestranost Boji}evog 
dramskog stvarala{tva i interesovawe za sve dram-
ske oblike i `anrove. 
 
 Kwi`evni i pozori{ni kriti~ar 
 
 Sara|uju}i u ,,Dnevnom listu" i ,,Pijemontu" 
gde je wegov kwi`evni dodatak ure|ivao sa Brankom 
Lazarevi}em, Boji} je napisao i objavio veliki 
broj kratkih kwi`evnih i pozori{nih recenzija, 
prigodnih osvrta i informativnih notica o po-
zori{nim predstavama i novim kwigama u kojima, 
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po Vukovi}evom mi{qewu, ,,pokazuje izo{treni 
kriti~arski refleks, dar zapa`awa i analize". 
 Pomno prate}i tada{wu kwi`evnu scenu Boji}, 
na primer, pi{e: O Salomi u umetnosti, Ko~i}evom 
,,Jazavcu pred sudom", Sterijinoj satiri, ,,Hasana-
ginici" Milana Ogrizovi}a, kwizi pesama ,,Mje}a" 
Stanislava Vinavera, komediji ,,Lutke" Pjera Folfa, 
Ni~eovoj kwizi ,,Tako je govorio Zaratustra", drami 
,,Svadba pod revolucijom" Sofusa Mihalisa; a pod 
pseudonimom ocewuje Uskokovi}evu kwigu pripove-
daka, ,,Kad ru`e cvetaju", kwigu kritika ,,Impresije 
iz kwi`evnosti" Branka Lazarevi}a, prikazuje 
[anti}eve pesme, pi{e o Milanu Raki}u, Sveti-
slavu Stefanovi}u, Jovanu Du~i}u i mnogim drugim 
piscima i kwi`evnim pojavama i doga|ajima. 
 Prati i pozori{nu scenu. Pi{e ~itav niz 
pozori{nih recenzija, na primer: O Nu{i}evoj 
,,Protekciji", Vojnovi}evom ,,Lazarevom vaskrsewu" 
i ,,Gospo|i sa suncokretom", drami ,,Ra~uni" Mite 
Dimitrijevi}a, Todorovi}evoj ,,G-|i Betini", Ros-
tonovom ,,Berberinu", drami ,,Hajduk Veqko" Jovana 
Draga{evi}a, ,,Smrt Ivana Groznog" Alekseja Tol-
stoja, komediji ,,Zmija devojka" Viktora Ri{kova, 
komadu ,,Vihor" Lario Bernasna, ,,Devicama" Marka 
Praga, ,,Koncertu" Hermana Bara, prikazuje ,,Pro-
sidbu" i ,,Ujku Vawu" ^ehova. A pi{e i o glumcima 
Peri Dobrinovi}a, Svetislavu Dinulovi}u, Jevremu 
Bo`ovi}u, Rucovi}u, Tabarskoj, Iliji Stanojevi}u, 
Jovanu Stanojevi}u, Popovi}evoj i drugima, i mno-
gobrojne druge napise veoma heterogene sadr`ine. 
 Iako su wegove kritike naj~e{}e dnevne re-
cenzije u kojima je vi{e dnevni hroni~ar nego vrsni 
umetni~ki kriti~ar, i nema u wima dubqih razma-
trawa literarne i dramske materije, esteti~kih 
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medaqona, visprenijih pasa`a i tananijih mis-
lila~kih prodora; iako nije svestrano ulazio u 
wihovu umetni~ku stranu ve} je sudio ,,na osnovu 
do`ivqaja slobodnog od svake dogme i sholasti~ke 
estetike": iako je evidentno da nije negovao i 
upotrebqavao esejisti~ku formu jer je sve prikaze 
radio kao novinar bez pretenzije da iza|e iz no-
vinskih okvira i prigodnih bele`ewa, ova pisawa 
pokazuju ,,{irok radijus wegovog kwi`evno-kriti-
~arskog interesovawa". Zbog toga im je Vukovi} 
pri{ao sa pa`wom i uvrstio u svoju kwigu 
prvenstveno kao nezaobilazni deo bogate Boji}eve 
spisateqske karijere i bio-bibliografije. Sa kwi-
`evno-istorijskog stnovi{ta ovaj wegov postupak 
bio je posve opravdan i koristan. 
 
 Zavr{na ocena 
 
 O Vukovi}evoj kwizi pisali su: Miodrag 
[ija~ki, Dragoqub Vlatkovi}, Radojica Tautovi}, 
Mirko Durutovi}, Vojislav Mini}, Miodrag Dru-
govac, Nikolaj Tim~enko, Dragutin Ogwanovi}, a 
recenzije za wegov izbor za dopisnog ~lana Akademije 
nauka i umetnosti Kosova Vuk Filipovi} i Du{an 
Kosti}. Na osnovu svega re~enog mo`e se zakqu~iti 
da Vukovi}evu studiju karakteri{e: dokumentarnost 
kao plod detaqnog istra`ivawa, a zatim {iroko 
teorisko razmatrawe, analizirawe, ocewivawe i 
procewivawe, objavqenih i neobjavqenih, poznatih 
i mnogo nepoznatih podataka iz Boji}evog `ivota i 
kwi`evnih ostvarewa; i sve to preto~eno u luci-
dan tekst primenom istorijske i komparativne me-
tode. Dakle, onu vrstu dokumenata koji ,,imaju krea-
tivan zna~aj i slikovito o`ivqavaju atmosferu 
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Boji}evog `ivota". Tu iscrpnu faktografiju Vu-
kovi} je podvrgao kriti~koj valorizaciji i u tom 
postupku ,,otklonio mnoge dileme vezane za kwi-
`evno delo Boji}evo, ispravno mnogo podatke i us-
postavio kontinuitet izme|u dela i pisca i du-
hovne klime u Srbiji ~iji je va`an ~inilac bio 
Boji}. Materijalne istine osmi{qavao je tek u kauzal-
noj vezi sa kreativnim komponentama", (Drugovac). 
 Jedna od osnovnih vrednosti ove studije jeste 
i ta {to ona pru`a celokupan prikaz i estetsku ocenu 
kwi`evnih radova Milutina Boji}a, po~ev od wego-
vih prvih poku{aja pa do posledweg rukopisa ali i 
,,atmosferu `ivotnih i kwi`evnih prilika u kojima 
je `iveo i stvarao". I {to je na argumentovan i 
posve objektivan na~in o Boji}evom kwi`evnom delu 
,,pisao sa mnogo qubavi, strpqewa, znawa i profe-
sionalnog `ara"; a nadasve ogromnim istra`iva~kim 
trudom kojim je prikupio sve {to je bilo od najmaweg 
zna~aja za pi{~ev `ivotni i stvarala~ki portret. 
Akribi~an, veoma dokumentovan analizom ,,totaliteta 
pesnikove li~nosti" Vukovi} je slikovitim ,,jezikom 
neumoqivih ~iwenica", a primenom nau~nog aparata, 
ispri~ao jednu uzbudqivu dramati~nu pri~u o pes-
niku, dramskom piscu i kwi`evom i pozori{nom 
kriti~aru Milutinu Boji}u kojim je na najplemeni-
tiji na~in od`iveo svoj kratki a kwi`evno bogat i 
plodonosan `ivot. I uspe{no dokumentovao svoju 
ta~nu ocenu da je Boji} jedan od najzna~ajnijih srpskih 
pesnika 20. veka, i izuzetna pojava u srpskoj litera-
turi iz vremena balkanskih i Prvog svetskog rata, 
Vukovi} je uspeo da na uzbudqiv, a nadasve zanimqiv 
na~in pru`i svoju viziju wegovog kwi`evnog stva-
rala{tva koje i danas zra~i nepomu}enim sjajem. We-
gov sud o Boji}u po~iva ,,na svestranoj nau~noj anal-
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izi ali i na ,,nekoj vrsti poetske institucije", jer 
autor i kwi`evni istori~ar, i kriti~ar, i pesnik 
pa se kao takav ,,mogao intuitivno u`ivqavati u poet-
sko bi}e Boji}eve li~nosti i tvorevine" (R. Tautovi}). 
 Studija ,,Kwi`evno delo Milutina Boji}a, 
svojim celokupnim rasvetqavawem wegovog `ivota 
i kwi`evne produkcije je svakako doprinos srpskoj 
nauci i kwi`evnosti. Tragala~kim isku{ewima, 
nau~nom proverom otkrivenih podataka, dubokom 
analizom ukupnog stvarala{tva i korigovawem 
istine o Boji}u i wegovom delu ona je primer stu-
dioznog pristupa kwi`evnoj materiji. 
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ЈЕЛЕНА Ј. ДИМИТРИЈЕВИЋ 
 
 

АМЕРИКАНКА 
 

одломак из новеле „Американка”, први пут штампане 
у Сарајеву 1918. године, у издању Исидора Ђ. 
Ђурђевића (штампарија Босанске поште) 

 
 
Ја сам био рекао збогом љубави, опростио се с 

њом за навек с претешким срцем, јер она мени није 
била живот него циљ живота. Прошле су биле муке, 
али је дошло нешто горе, досада и празнина. На једанпут 
сам се осетио сасвим сâм на овом великом и хладном 
свету. Нико није имао да ме растужује, али нико ни да 
ме весели. Равнодушност. И с таквим расположењем, 
без љубави и мржње, пођох у свет. 

У једној великој европској престоници, највећој 
вароши на свету, где милиони јуре у мучну и страшну 
борбу за опстанак, и где јутарња магла личи на пару а 
вечерње небо на бакар, ја се упознадох с једном 
Американком. Упознадосмо се у нашем заједничком 
хотелу, малом и симпатичном, што много личии на 
удобни честити дом, и где се човек осећа као да је у 
гостима код својих најбољих пријатеља, у хотелу 
каквих је још доста у овом најпријатнијем крају у 
вароши. Она је била госпођа, и не беше ту сама већ с 
мајком, једном за чудо живом старицом као снег беле 
косе, која се још од првих дана разговараше са мном 
као с каквим старим познаником, распитујући о мојој 
земљи као о једном од седам чуда на свету. 
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Још одмах, и пре но што сам и помислио да ћу 
се моћи с ким упознати, ја сам се интересовао за 
Американку, јер она је била најинтересантнија од свих 
женских гостију. Млада, а црна коса јој је прошарана 
седином као сребром или пеном из Океана који је 
прешла први пут у животу. Висока и поносита, она је 
својом појавом личила на неку краљицу из Новога 
Света1 који је оставила и дошла у Стари Свет2 да 
краљује над свим женама, или на какву ,,доларску 
принцезу“. Обучена је просто – сваки дан у другој 
белој блузи – а елегантно. Намирисана је мало – мирисом 
од лаванде – она је знала колико треба да се намирише... 

Она није била тако лепа, а ипак колико лепа! 
Њена лепота била је у ономе што се не преноси ни 
кичицом на платно, ни фотографијом на хартију: у 
покретима, где се видела игра валова и чула њихова 
музика, и у гласу, где су се преливале све боје цвећа и 
ствари. Али, оно што се мене заносило, највише занело, 
то је њен говор, за чудо необичан, не американски, већ 
специјално њен. Ја тај њен говор сравњавах, час са 
звуцима некаквог непознатог музичког инструмента, 
час с песмом тице којој имена не знам. Једанпут она 
рече: ,,Хуајхазхиехуајт хет?“3 а ја узвикнух: ,,Вуга!“4 
Учини ми се као да пева вуга. Али пошто је име те 
птице на мом језику врло неестетично, управо ружно, 
ја га више не поменух. А једанпут, слушајући је, помислих: 
,,Шевино певање“, па то сасвим одбацих – банално. 
Док седи – обична жена, готово чак не лепа, кад иде и 
говори– лепота! Сва се преобрази, и ја бих сваки њен 

                                       
1 Америка. (Прим. прир.) 
2 Европа. (Прим. прир.) 
3 Why has he a white hat? – Зашто он има бели шешир? – (Прим. аут.) 
4 Вуга (лат. Oriolidae) – птица певачица из рода врабаца – (Прим. прир.) 
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покрет, сваку њену реч грлио, љубио као њене руке и 
лице... 

Поред овога, она је заносила човека и својим 
држањем и понашањем. По држању краљица, по пона-
шању дете. Као човек слободна, а као дете искрена и 
природна. Она, нова жена подсећала ме је на стару, 
прву жену – те њеног изгнања из раја... Можда је спе-
цијално она таква, као њени покрети и њен говор... 
Пред вече, у соби за одмор, она је пред свима 
слободно легала на софу, да се у хоризонталном 
положају одмара од дуге шетње по тој огромној 
вароши и од утисака који су наваљивали на њену 
душу, да сања о дотле невиђеним стварима, које је 
тога дана видела... 

 
приредила- др Ана Стјеља 
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Pozori{te 

. 
 
 

ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА ДОБРИЦЕ ЋОСИЋА У 
КРУШЕВАЧКОМ ПОЗОРИШТУ 

 
 Када се завеса подигла, засенила је белина 
паноа а са њиховим кретањем открива се болница, 
кревети и лежаји на поду, болна јека рањеника и тифу-
сара, дозивање и грдња окренута лекарима и болни-
чарима, открива се после славне победе на Сувобору 
простор смрти. Цело Ваљево је у хаосу и јадима. 
 Почећу од драматизације доброг трећег дела 
романа "Време смрти". Урадио ју је Бранислав Недић 
креативно сажимајући приповедни материјал Добрице 
Ћосића. Основни поступак Недићеве драматизације је 
поступак редукције са повезивањем фрагмената из 
романа у трагичну целину. Тако се добила модерна 
трагична визија једног страхотног периода смрти. У 
Ваљевској болници се умире од рана колико од 
епидемије тифуса. 
 Редитељ Славенко Салетовић, консултујући и 
драматизацију Б. Недића и сценографију Ирене Кукрић, 
драмску радњу интензивирао је на појединачним 
судбинама, од којих је средишно место дао мајору 
Гаврилу Станковићу, Аписовом саборцу. Његова патња је 
доведена до метафизичког набоја. Јунака са Сувобора 
мучи питање: да ли да се подвргне операцији и 
настави да живи као богаљ далеко од снова официра-
јунака и Машењке из далеког Петрограда. Ту трагичну 
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дилему, која се завршила пуцњем у болници већ пуној 
запомагања, донео је уверљиво Небојша Вранић. Међу 
болним судбинама је и Богдан Драговић. Тај негдањи 
"отпадник" умире од тешких рана а хоће у живот и без 
обе ноге емотивно је понео Милана Поповића. 
Болничарку Милену Катић, која је летела од рањеника 
до рањеника као благи цвет у смртном простору, 
дирљиво је одиграла Милица Томашевић. Велику сли-
карку и родољуба Надежду Петровић тумачила је у 
редукованој варијанти Марија Кнежевић, али су у 
њеној реплици одјекнуле речи поштовања за жену која 
највише у рату пати. Марко Живић је као управник 
болнице самоуверено стајао између правила болнице и 
болнице у којој се умире а у граду над којим је 
гробље. Завршна збивања доноси командант Живојин 
Мишић којег је у сажетом али одмереном издању Милија 
Вуковић донео дикцијом и гестом војводе. 
 У осталим улогама ваља забележити Бојана 
Вељовића као Толу Дачића и Ненада Станојевића као 
Милана Дачића, изванредног Дејана Цицмиловића као 
Радојка посилног, Биљану Николић као Олгу Катић и 
Николу Пантовића у неколико епизодних улога. 
 Крушевачка "Ваљевска болница" премијерно је 
играна у Тршићу у време Вуковог сабора септембра 
ове године. Ансамбл Крушевачког позоришта је после 
"Корена" поново показао да динамично приповедање 
Добрице Ћосића може са пуно успеха да се преобрати 
у позоришну форму. 
 

Милош Петровић 
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Osvrti 
 
 

КАДА СВЕТ И КУЋА ПОСТАНУ СТУД 
 

(Мићо Цвијетић: Свет и кућа; СКЗ, Београд, 2015) 
 
 Мићо Цвијетић је историчар и критичар књи-
жевности, есејиста, путописац, преводилац и главни 
уредник „Књижевних новина“. Негује и форму за коју 
каже да до ње највише држи, а то је поезија. Овај пут 
пред читаоцем је наслов песничке књиге Свет и кућа, 
у седам лирских кругова, који се не искључују већ 
разрађују и проширују тематску раван књиге: лични 
удес, националну несрећу, лудило рата и лудило тзв. 
мирнодопског затишја (затишја зар). Светом који се 
распада лирском субјекту означена је пољуљана вера у 
човека и видно присутна мука самоће и непрепознавање 
човечности у нарастајућој отуђености. 
 У уводној, Трећој руци при посустајању, глас из 
давнина кроз векове хуји као подстицај. Но, тегобно је 
прихватити подстицај и дати одговор на питање каква 
је то земља у којој свакаква неподопштина надрасте 
доброту, а бесудна земља помера границе прихватљивог. 
(Појам бесудне земље, безаконске, проклете, Милован 
Ђилас преузима од Његоша, но она је трајно стање 
ових простора.) У њој не станује право и правда, у њој 
законе узимају појединци, носиоци племена. Лирско 
наративна повест о библиотеци посвећена је књизи и 
болу због губитка сарајевске библиотеке. С торбом на 
рамену и главом у торби аутор спасава Библију, а 
судбина остављених књига доживотни је непребол и 
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жал што се у пепелу несталих првотна глад за по-
седовањем књиге истањила а „изгубљено се не може 
даровима надокнадити“. Да би зрно разумске утеши-
тељске мисли проникло: лични губитак мали је у 
односу на губитак света (од александријске до српске, 
београдске библиотеке). 
 У очајничком избегличком трагању за излазом, 
из ратног лудила сарајевског, песник први пут као да 
пожели припадност Јеврејима, тим библијским стра-
далницима, који конвојем спаса избављаху наивне и 
закаснеле (наивне у лудој мисли да ће Сарајево можда 
најгора мука мимоићи). Присутно је сазнање да свет 
никад није на оба ока прогледао, да се никаква поука 
извукла није из вековних рушења (од Вавилона и 
Троје до Кула близнакиња, Багдада и Дамаска). Рат је 
поделио људе, направио од њих грешнике библијских 
размера. Браћа су у греху, а разлучити Каина од Авеља 
у смутним временима неупутно је. Кад ти се о глави 
ради мораш се чувати Алкибијадова делања и сокра-
товске судбине. 
 Цвијетић оповргава тезу о овом нашем као 
најбољем од свих светова. Да је најбољи не би се о 
бољем сањало. Гнуша се слаткоречивости јер се тим 
својством слуђује цели свет, а превртљивци сходно 
потреби и околностима обрћу причу. Под маскама су и 
не знамо шта ће приредити, колико слагати, колико 
отети, колико бачених нада просути, а колико свађа 
зарад моћи и власти вазда подевати. Свет је и изби-
вање из куће, промене политичких и историјских 
догађања, заостале рате у пореској управи. 
 Ауторово искуство каткад се смешта у ла-
пидарна мудра уочавања о себи, а више о другима. 
Слично народним мудростима: о памети и глупости, о 
нади и безнађу, о саосећању и безочности, уз експли-
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цитни завршетак који се обоји политичким ставом. 
Варљивост је време садашње, и трајно. Испољава се у 
небројивим приликама и примерима. Варљивост зна 
на трен да узбуди, озари, обасја, затитра па је нема, 
нестане. И кад у хладу туђег музеја као у златном 
оклопу сни сан најлепша жена старога света, Нефертити, 
и кад су само птице могле слободно прелетати преко 
Берлинског зида, и док човек сузно сања слободу, и 
кад се схвати о улудо потрошеним сатима и данима по 
многим европским постајама, и док се налазе сличности 
са дивном сликом дечака у молитви који као да је 
изгубио сваку милост од света, те је вапи од Бога, све 
су то слике ауторове идентификације са њима. И кад 
московски јорговани замиришу, уздахнуто се помисли 
да ли у дворишту поред куће, без топле руке, пре-
зимише оштру зиму. 
 Кућа је дом. Отац је доминантна фигура куће. 
Кућа је и очев новчаник, и дрвени куфер под сигурним 
кључем. Отац је родитељ, творац нечега из ничега, 
предах, покретач. Аутор асоцијативно повезује слике 
двају доба: вејавица у новом станишту, на Видиковцу, 
враћа на снежне намете које отац савладава на коњу 
кроз планину, ка дому, уз неизговорену молбу да не 
изостане, не скрене с пута. не окрене се. Вера у снагу 
доброга оца, те завршна слика са студени око себе и у 
себи, без оца и без куће. 
 Стихове пева човек чији је удес самоћа у родној 
кући. Рушно стање куће без укућана ничији је дом. У 
срушеној кући само по који повремени бивши 
укућанин препознаје њене трагове: са којих се прозора 
гледао свет и небо и све спознаје чулног и емотивног 
оглашавања. Кућа младости носи се у себи куд год се 
кретало, а неизвесност враћања оповргава претходну 
слику. Само се као ехо ослушкује мајчина жеља о 
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окупљању под исти кров као некада док их је једном 
поњавом покривала. 
 Смрћу родитеља дом постаје студ. Губи се 
ослонац, место сталног боравишта. Дом није дом већ 
„зев празнине“. Неприпадање је основно стање. Нико 
се не зарадује повратку ти. Кућа остављена сама постаје 
временом мишоловка осова, стршљенова, мишева и 
мрава сваке боје. Остављена кућа је чамилиште, населба 
чудних створова у недостатку породице. Херцеговачко 
песниково поднебље: камен, крш, на камену шарка. 
Заобилазе се човек и она, у страху једно од другог. 
Због разасутости на разне стране тугује и гроб у пустој 
равници, брата песниковог Рајка, уз, од Ива Андрића, 
позајмљени епитаф. 
 Самосагледавање пораза и победа (кад их и ако 
их има) малих и великих, даноноћно је. Повремено лирски 
субјект залази и у оностране сфере, сећање на прија-
теља, лекара из завичаја, који му долази у сну. У лирском 
запису драги сновни посетитељ као да га теши: и овај 
свет само је део онога у који ускоро треба путовати. А 
како ускладити тело и душу, кад се осети осипање 
снаге, те тело изневерава дрхтаје душе! Ко ће знати... 
 Осећање тескобе, националне несреће и личних 
ломова не изазива код Мића Цвијетића само горчину, 
незадовољство, бол. Уме да буде оштар, ироничан, те 
су многи стихови критички интонирани, а социјални 
проблеми настали умножавањем „нових спаситеља“ 
недвосмислено означени као урушавање могућности 
да се пристојно, без стида и трпљења, оживи остатак 
живота. Трагикомично је запажање о мировини (пензији): 
удељују великодушно толико колико би Циганину на 
бубањ, и све оне друге мрвице које се чине у смислу 
давала – узимала, онима на које се више не рачуна. 
Текст писан у прози о помами око пасоша и виза као 
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да се деле пропуснице за рај, ангажован је, не политички, 
не страначки, него је протест против понижења и 
потирања јединке. Тим Данајским даровима, подмуклим, 
са нечасним намерама, чинила се пометња и несрећа 
напаћеном народу. Критички тонови о благословеној 
периферији, о условима становања, здравственом систему, 
о „привиду као у васцелој срећној земљи“ потврђују 
истинитост певања пуни емотивног набоја, горког и 
болног искуства, мисаоне дубине и естетске дотераности. 

У славу Преображења, мала и велика црква, 
Где повремено свратим, кад ми се све скупи, 
Кад је тако тешко, претесно у дому и души, 
Дубоко свестан да више немам код кога и куда. 

 Да ли је могуће да се спас тражи изван људи? У 
обезљуђеном свету и урушеној кући је ли Божја кућа 
уточиште? 
 У Јутарњем запису из храма, насталом при 
кратком боравку у врту милешевском, прочишћен од 
свега, враћа се дому, препорођен, спреман да у обеску-
ћеном свету, нужном прибежишту, прихвати остале 
дане. Поема је настала у књижевној колонији манастира 
Милешево, септембра 2014. Књига завршава позајмљеним 
епилогом, од Агапије Ландос Корићанина, уз захвалност 
Богу на окончању Слова. 
 Разумљиво је зашто Мићо Цвијетић највише држи 
до својих песничких књига. Да има за то оправданих 
разлога доказује и књигом Свет и кућа. Да у њој доминира 
распетост јединке између личног страдања и колективне 
несреће, да су и свет и кућа несигурна станишта. 
 Да потрагу за спасом треба тражити ван света и 
куће, какви год били, да се прихватити, ако је песнику 
тако лакше. Ако верује у једног спаситеља. 

Гордана ВЛАХОВИЋ 
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„МАДА САМ СЛАМКА У СНОПУ“ 
 

Ђорђо Сладоје, Силазак у самоћу, Библиотека 
Албатрос, Филип Вишњић, Београд, 2015. 

 
"У овој соби остаће неко налик на нас ... 
...И мислити на онога који је отишао пре нас" 

Јован Христић, Последња песма 
 
И најновија песничка књига Ђорђа Сладоја 

(1954) транспарентног и значењски наговештавајућег 
наслова Силазак у самоћу сведочи извесним очекиваним 
доследностима самог песника, када је реч о песничком 
садржају и о поетској форми. Наиме, треба истаћи, пре 
свега, песникову искрену замишљеност над осамље-
ницима и отуђеницима који, ипак, нису достојни 
заједничке нам прошлости и историје. Или им је, 
тренутно или дужи временски онемогућено или 
забрањено да такви буду. Затим, присутна је и брига 
због губитка сопства, као и појединачног и колективом 
идентитета. Стога, не чуди што је Сладојевим песмама 
раније доминирао дух родног поднебља који је, у 
међувремену, уступио место родном поднебљу национа 
којем припада, који су сви скупа угрожени.  

Сладојеву (и нашу) садржајну есенцију у свој 
својој тражећој сликовитости, речитости и живописности, 
одликује и завидна медитативност. Она, наиме, постаје 
и мера успеха и доречености његових песама.  

Доследност песника Ђорђа Сладоја се огледа 
и у звуку и у форми стихова, углавном су то римовани 
катрени, дистиси (у зачетном и окончателном циклусу 
Искупљење у покушају и Нујно вино), док у средишном 
руковету стихова (Непроходна самоћа) читамо и 
неримоване песме вигилнијих стихова.  
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Ипак, издваја се песников поступак у појединим 
песмама другог и трећег циклуса који је прихватљив и 
адекватан песничком садржају. Он је и раније био при-
сутан, можда не баш овако учестало, у Сладојевим пес-
ничким књигама или њиховим сегментима, углавном који 
су припадали духовном песништву, док се у његовој најно-
вијој књизи Силазак у самоћу намеће као особеност. И 
то као битна и вредна карактеристика читаве књиге. 

У питању је Сладојева необична градња песама 
која се може ословити као палимпсестно-контекстуални 
укрштај. Песник, наиме, као садржајну подлогу, али и 
у улози водича песме употребљава познати библијски 
мотив, историјски факат, ретко легенду, коју повезују 
догађаји из песниковог и нашег окружења. На пример,  
песма (игра речи и значења) Молитва пометеног почиње 
сегментом из молитве („Оче наш који јеси“), и наставља 
песму преузетим цитатима из поменуте молитве, док 
стихове између цитата повезује и прожима до уза-
јамности, могућим или уоченим збитијима око себе, 
који су асоцијација или метафора на контекстуалну 
подлогу, дозвољавајући себи и да уметне, за њега, 
битну значењску запитаност везану за ововременост, 
као што то чини крајња строфа у поменутој песми, а 
молитвено гласи: „Господе који јеси/ Помилуј овога 
који није/ И не зна шта да буде/ Ни како да постоји/ У 
пометенију великоме“.  

Још ефектнија је садржајно слободнија, са 
већим екскурзијама унутар тематских отклона, исповедна 
песма Адамове флеке која је сва у знаку песниковог 
преиспитивања кроз два паралелна тока песме који су 
асоцијативно блиски и компатибилни. И препуњена је 
библијским мотивима (и не само њима). Заједничкост 
свих песникових питања јесте неравноправан дијалог 
греха и морала тачније питање човекове моћи или 
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немоћи да истраје у животу без греха односно са што 
мање греха. Страх од греха је асоцијативно-сликовита 
преокупација песме оправданог имена. Имена првог 
греха. Имена које је, по библијским записима, увело и 
непредвиђену смртност човека.  

Сладојева стваралачка доследност јесте и да 
се већина његових песама ослања на узајамну спрегу 
памћења и доживљеног, уз значајно присуство ерудиције. 
Зато, и у овој Сладојевој песничкој књизи препознајемо и 
наслућујемо библијске мотиве, екфразичне слике из 
завичаја, зачудне импресије са путовања, речи и поступке 
мудраца, симболе које подразумевају познате личности. 

Када је реч о песничком садржају, јер он битно 
одликује сваку Сладојеву књигу, можда је илустративније 
издвојити понаособ представљање песникових емоција и 
стања духа, дубоко утемељених у њој и који, уосталом, 
представљају семантичке стожере Сладојевог песништва, 
а који се из књиге у књигу померају и доврхуњују. На 
пример, тугу као белег читавог национа и битисања 
(„Нађох нашу тугу и у Темишвару ... У магли и блату 
сред сеобне драме/ Никада нас није остављала саме ... 
Познах је одмах – свуд и увек исту“ – песма Темишварска 
туга). Затим, поистовећивање са ликом Бановић Стра-
хиње, одувек симболом превремене разлике, и то топле, 
емоцијама оправдане, упркос осамљености и одбачености 
које им прете („Просипа се све што срцем браних/ А 
што оста стало би у вазу/ У самоћи стиду и поразу“ – песма 
Нујно вино). И залуд традиционално нам додељене жртве, 
која се вечито, у геометријској сразмери, опетује у свој 
својој несразмери и у корист појединачне и заједничке 
нам штете („Ко да нисмо дали метох за јаруге// 
Виноград за драчу манастир за шатру ... Шта бисмо 
још могли признати и дати/ Па да нам се тужни утеше 
џелати“ – песма Неутешни џелати), због чега је потпуно 
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оправдана песникова иронија. И удаљавање од свог 
памћења, историје које се не треба стидети, и од свог 
прволиког ипостаса и од себе, на крају или на почетку 
(„С горње стране кућа подупрта/ А по њојзи худи 
укућани/ Раскивају Немањино благо/ На жетоне пуце и 
прапорце“ – песма Молитва из негава, чији зачетни стих, 
нажалост, одражава наш, још увек важећи, данашњи 
тренутак, и гласи: „Развождена и разњегошена).  

Зато нас не чуди песников препознат безнад 
(„Препун сам немог плача ... И мене све је мање“ – песма 
Буди јак, чији наслов асоцира и корелира са Пиндаровим, 
Ничеовим и ко зна све чијим, императивом да се пре 
свега, мора бити свој и спреман на отпор, упркос свим 
губицима). Отуда и Сладојеве зачудне али опомињуће 
синтагме као што су „гозба пролазности“, „вртлог забо-
рава“, „провалије детињства“ или слике: „Мада сам сламка 
у снопу“, „Још да има наде утехе и циља“, које имамо пра-
во читати као вапај или квантум за даље трпљење. Ту 
су и Пастирске тлапње („Ако је нађем и познам/ При-
дићу очеву кућу/ И гробље оплевити/ Крстаче успра-
вити/ А гнезда у воћњаку/ Цвркутним брујем/ Окадити“). 

Песник се Сладоје једначи и са усудом и 
удесом вука који је и словенски национални представник 
у паганизму („Гледам их шта све чине/ Решени да ме 
затру - / Да ме људски дотуку/ И зверски рашчерече/ 
Кидајућ сваку трунку/ И дрхтај који нас веже“ – песма 
Вучја исповест). У значењском сегменту битна је и 
песникова упитаност у песми Након олује: „Реци ми да 
Ти ниси Господе милостиви/ Јабуци ишчупо срце 
скршио ребра шљиви“, која се може пренети и на 
питање одговорности црног петка, у двадесетом веку, 
национа којем припадамо. 

 
Александар Б. ЛАКОВИЋ 



 98

 
 
MO] I NEMO] QUBAVI PROTIV SILA ZLA 

 
(@ivojin Ivkovi}, Obala Zavod za uxbenike i 

nastavna sredstva, Isto~no Sarajevo, 2013. god.) 
 
 
 U romanu pod naslovom Obala, jedinstvenim 
skladom modernog i klasi~nog jezika naracije, @i-
vojin Ivkovi} nijansira boje estetsko-katarzi~ne 
slike potresne borbe protiv sila zla dobrotom qubavi. 
Iz umjetni~ke stvarnosti, zasnovane na autenti~nim 
stvarnim ratnim i poratnim doga|ajima, polovinom 
i krajem dvadesetog vijeka, egzistiraju uzvi{eni 
likovi: Simon, potomak ubijene jevrejske porodice 
i Gudrun, potomak wema~ke porodice iz koje je zlo~in 
u~iwen. Poput anti~kih uzvi{enih junaka, nad-
prosje~nih moralnih vrijednosti, ova dva lika te`e 
da ostvare plemenite ciqeve u stvarnosti, kojom 
haraju ko{mari fantastike zla od patologije qud-
ske prirode. Gudrun i Simon individualno se bore, 
i, zajedno od dramati~nog suo~ewa u susretu na obali. 
 Te`e da promijene svijet zabluda, la`i i 
mr`we. Osnovno sredstvo sna`nim karakterima jeste 
qubav, koju razvijaju i weguju nasuprot naslije-
|enom sudbinskom prtqagu. Qubav ima mo}, traje i 
nakon fizi~kog nestanka, kao, na primjer, nakon 
{to Gudrun ubiju. Simon intenzivo osje}a weno 
prisustvo, u skoro fizi~kom dodiru iz qubavi, iz 
mirisa wene du{e. Svakodnevno, razgovara sa 
Gudrun, u odlasku i povratku od wene humke, {to mu 
pru`a snagu koracima. Istovremeno, jo{ intenzivnije 
nastavqa da razgovara sa sjenama ubijene porodice. 
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Odlasci na obalu, mjesto strati{ta, od dje~a~kih 
dana pru`aju mu podr{ku i daju impulse plemeni-
tosti, kroz razne `ivotne faze. 
 Qubav je u {irini zna~ewa po impulsima 
bo`anski ~ove~ijim, kao po Patrijarhovim mis-
lima da pod suncem ima mjesta za sve qude, neo-
visno kojim se bogovima mole, i da }e im biti 
boqe kad budu boqi. 
 Da bi qudi bili boqi neophodno je da se 
kriti~arski odgovorno preispituju, borbom za pravdu 
da me|usobno uva`avaju razli~ite poglede na putu 
sporazumijevawa, bez nasiqa. Lik heroine Gudrun 
isti~e da je nu`nost radi ~ovjekovog opstanka 
istinsko suo~avawe sa pro{lo{}u, radi savjesti i 
svijesti sada{wosti i budu}nosti. Istinsko suo~ewe 
sa zlo~inima i `rtvama neophodno je radi opstanka 
~ovje~anstva. Va`no je pokajawe koliko i kazna, a 
kroz sje}awe iz qubavi obe}ava izlaze iz zamr{enog 
klupka od duhova zla. Zaborav, pre}utkivawe istina 
i }utawe o zlo~inima je neoprostivo. Jer, }utawe o 
zlu proizvodi zlo. Uvijek je mogu}e pru`iti 
opro{taj ali nikada zaborav. Dostojno sje}awe bi-
tan je dio, lijek u opstanku qudskog roda. 
 Iz cjelovite kompozicione strukture romana, 
od ~etiri stotine stranica iz tematskih krugova, 
fabule, glavnih i epizodnih likova zra~i razu|ena 
refleksivost. Egzistira porukama i upozorewima 
prepleta upitanosti o egzistencijalnom opstanku, 
zbog posqedica holokausta, genocida, zlo~ina, 
uop{te. Po tematskoj slo`enosti, ovo djelo mo`e 
da se imenuje kao roman li~nosti, psiholo{ki, 
qubavni, dru{tveni, istorijski, prije svega je anti-
ratna drama. 
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 U slo`enoj re~enici dugog daha, glas svezna-
ju}eg naratora, epski opservira o posqedicama na-
siqa i zlo~ina o naslije|enim i ste~enim zabludama, 
za koje Geteov Faust ka`e: Vazda je ~ovek slu`io se 
time / ... / Zablude mesto istine slavi. U tokovima 
naracije bogate leksike harmoni~no funkcioni{u 
stilski postupci, kao {to su: hronolo{ki tok do-
ga|aja, retrospektivni, introspektivni, dokumen-
tarni, dijalo{ki, deskriptivni. Svi, kao i svaki 
jezi~ki znak sinhronizuju u epskoj polifonoj melodiji 
slo`enih zna~ewa. Glavni i epizodni likovi 
me|usobno se nagla{avaju u upozorewima i posqe-
dicama holokausta, genocida, kojim ~ovje~anstvo 
srqa u samouni{tewe. 
 Iz dubina misaonosti prepli}u se tonovi 
molitve i alarmantnih upozorewa. Autor iskreno, 
bez plakatne poze, po diktatu du{e iz li~nog bola 
i saosje}awa sa patwama drugih, lirski dirqivo u 
epskom diskursu gradi osobenu fresku. Po impera-
tivu srca roman izra`ava otpor zlu. Qubav i stva-
rala{tvo se bore protiv bola od raznih oblika zla.  
 Ekspresija romana po~iwe posvetom od tri 
dijela. Prvi dio isti~e da je djelo inspirisano 
kwigom Beate Niman: ~ija moralnost pru`a nadu da 
postoji budu}nost sveta. Drugi dio nagla{ava da 
djelo posve}uje svima: koji ose}aju potrebu, ne samo 
za se}awem na `rtve ratnih ludila ma kad i ma gde 
da su se dogodili, nego i da o zlu zaborava dovoqno 
glasno i uporno upozoravaju. Tre}i dio posvete izraz 
je roditeqske qubavi, koja podsti~e na stva-
rala{tvo: Isidori, svom ubijenom detetu. 
 Od posvete, pri~a razvija umjetni~ku stvar-
nost romana, koji je mogla da stvori izuzetna stva-
rala~ka energija iz dubina tragi~nog osje}awa. 
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 Naslov od jedne rije~i Obala sadr`i bezbroj 
simboli~no metafori~nih zna~ewa, koja zra~e iz 
gustog tkawa u tkivu romana. Poput Andri}eve proze 
o mostu, Ivkovi}ev roman o obali pru`a spektar 
opservacija o ~ovjekovom biti i ne biti. Bilo kada 
i bilo gdje na planetarnim ta~kama, od prvog 
pla~a, ~ovjek te`i dodiru obale, qepote bez nasiqa. 
^ovjek je ba~en ne svojom voqom na obalu nasiqa, u 
svijet neravnopravne borbe za opstanak. 
 Konkretan primjer je dio obale, mjesto jeze, 
tame uz zidova paviqona smrti. Tu se qudska misao 
gasi, posr}e, ustaje iz `udwe drugoj obali, iz 
sje}awa spasu. Misao poput barke kroz buru izrawa, 
leti kroz vale nevidqivom osloncu u sje}awe dahu 
qubavi. Iz sje}awa mogu}e je dodirnuti svjetlosnu 
ta~ku qubavi na tamnoj obali nasiqa. Svjetlosna 
ta~ka u borbi protiv zla, qubavqu, kojom se dodiruju 
Gudrun i Simon. Udru`uju se u borbi protiv zla, 
qubavqu, kojom se prevazilazi ono {to um sagle-
dati ne mo`e, kako isti~u stihovi iz Slovo qubve. 
U osnovnom zna~ewu pojma obala podrazumijeva se 
konkretno mjesto sa lijeve obale rijeke Save na 
beogradskom starom sajmi{tu. To je mjesto neo-
biqe`eno strati{te, kao da je zaboravqeno da je tu 
1941. godine bio Jevrejski logor, jedan od prvih lo-
gora smrti od 2000 sli~nih logora uspostavqenih 
od Rajha {irom Evrope. 
 U genocidnom pogromu, za samo ~etiri mje-
seca, iz ovoga logora u Beogradu, ugu{eno je preko 
osam hiqada `ena i djece. Paviqoni smrti, obala 
strave naslikana je kroz psihu Simonovu u pri~i o 
susretu sa Gudrun. U toku fabule koju nose glavni 
junaci, sliku jeze logorske obale dopuwuju i ~etiri 
pisma logora{ice Hilde Daj~. Nasuprot jezi logor-
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skoj, istovremeno, funkcionalno raspore|ena u 
strukturi romana isti~u qepotu, altruisti~ke du{e, 
koja ne sluti razmjere zla, u`asa i posqedica iz 
tame nasiqa. Simon, kojeg pisac prati od dje~a~kih 
dana, poku{ava da prona|e uzroke za genocid, studira 
istorijske nauke kako bi prona{ao mogu}e odgo-
vore. Iz osje}awa obaveznosti i snage qubavi koju 
je crpio iz sje}awa na plemenitost ubijenih roditeqa, 
Simon nastoji ih ne razo~ara, a nikada nije za{ao 
u mutne vode mr`we. U razgovorima na obali sa 
sjenama ugu{enih povjerava svoje stavove i komen-
tari{e spoznaje. Sam se od djetiwstva pitao ko-
liko je vojnicima Rajha Gecu i Majeru, voza~ima ze-
lenog kamiona marke Saurer, to jest gasne komore, 
trebalo vremena da pre|u beogradskim ulicama da 
bi se `rtve iz paviqona smrti ugu{ile. Da li su 
prolaznici znali da svakog dana u odre|eno vri-
jeme po tim i tim ulicama prolazi kamion, gasna 
komora? Znali su, jer su ga sami nazvali du{egupka. 
Da li su ti prolaznici, ako su htjeli, mogli da 
sprije~e zlo~ine, ili su bili ravnodu{ni? Kao da 
je o~ekivao odgovore od ugu{enih i{ao je na poklowe-
we sjenama, na obalu. ,,Poput magneta, privla~ila ga 
je druga obala... dvadeset godina kasnije shvatio je da 
se istim putem kretao kao wegova majka. (str. 244.) U 
varijacijama pitawa sve intenzivnije mu~e u `ivotu 
do kraja devedesetih godina dvadesetog vijeka, kad 
Simon kora~a po beogradskim ulicama od humke 
voqene Gudrun do obale, dok iz kru`ewa avioni 
prijete bombardovawem grada, tako|e, `rtve. Snaga 
koraka Simonovih poti~e iz sje}awa na Gudrun, na 
sjene ugu{enih sa obale, na tetku Mirjam. Ne gubi 
osje}aj za tren radosti, u pogledu na fotografiju 
unu~eta, na pismo od jedne k}erke iz Izraela i na 
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druge iz Wema~ke, gdje su oti{le po samostalnim 
odlukama, i oca zovu, ali on ne ostavqa humku svoje 
Gudrun, sjene na obali, rodni grad. 
 Od djetiwstva traga o uzrocima qudskog zla 
bez truna mr`we ili osvetoqubivosti. Snagom qubavi 
i svequbavi plemenitost razvija u odrastawu, a sam 
u dru{tvu, po~ev od doma siro~adi, {kole, fakulteta 
do nau~nih profesorskih krugova. Iz sje}awa na qubav 
porodice weguje li~nu moralnost. Sje}a se ~e{}e 
da je kao dje~ak, prvi put, posjetio obalu sa tetkom 
Mirjam, koja mu je u sqede}im posjetama, postepeno 
kazivala, o stradawu porodice. Ostao je i bez Mir-
jam kad su je ,,oslobodioci" optu`ili za izdaju kao 
inforbirovku, i poslali na Sveti Grgur, gdje je 
okon~ala svoj mladi `ivot. Mirjam i Simon, su 
pre`ivjeli genocid, jer su skloweni na selo, u 
porodicu, koju su zadu`ili Simonovi roditeqi. Kad 
su se, po zavr{etku rata, vratili, nisu imali pristup 
u porodi~nu ku}u na Vra~aru, jer su je prisvojili 
,,oslobodioci". Uporno je Mirjam dokazivala da 
ku}a vlasni{tvo stradale porodice, i nasqednika. 
Mirjam je genocid pre`ivjela ali ne brutalnost 
nasiqa ,,oslobodilaca". Iz cjeline romana, granaju 
poruke o pogubnosti zabluda kao {to su one o ,,oslo-
bodiocima" u eskalaciji nasiqa i qudske pohlepe. 
 U dom za ratnu siro~ad Simona su smjestili 
,,oslobodioci", a Simon weguje qubav u sebi da bi 
se odu`io roditeqima, sa wihovima sjenama koje mu 
pru`aju snagu qubavi. U~i, izgra|uje samostalnost u 
skromnosti i altruizmu, u poku{ajima je da na|e 
odgovore o egzistencijalnim pitawima. Odgonetaju}i 
apsurdnst ~ovjekove prirode kojom upravqaju soton-
ske sile zla, za svoj diplomski rad uzima da pi{e 
temu o polo`aju Jevreja u Beogradu 1941. godine. Na-
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kon {to je uspje{no polo`io posqedwi ispit sep-
tembarskog dana 1962. godine hita na obalu, mjesto 
strati{ta da obavijesti sjene roditeqa o najnovi-
jem uspjehu. Od toga dana, Simon je na putu produb-
qivawa pogleda na zlo i qubav, u suo~avawu sa svim 
stranama istine bez la`nog predstavqawa bilo ~ega 
na bilo kojoj strani. Simonov preobra`aj u tragawu 
za istinama podsti~e suo~ewe iz susreta Gudrun. 
Od toga susreta, razvoj naracije u refleksivnosti 
produbquje poruke o mo}i i nemo}i qubavi protiv 
zla. Suo~avaju se dvije suprotne strane u drami na 
obali, kraj zida paviqona smrti. Iznenada se 
upoznaje Simon sa Gudrun, studenticom istorije iz 
Wema~ke, Bavarske Mosburka. Djevojka u crvenoj 
haqini, koju je u prvi mah, Simon uo~io, sti`e iz 
svoje zemqe da se pokloni sjenama stradalnih, na-
kon li~ne i porodi~ne drame, u kojoj se suo~ila sa 
istinama o zlo~inima, koje su po~inili vojnici 
Rajha i me|u wima wen otac, podnarednik specijal-
nih jedinica za likvidaciju. Od dramati~nog susreta, 
na obali strati{tu junake iz suprotnih strana, 
povezuje udes genocidnih `rtvi. I sami su oboje 
`rtve, na razli~ite na~ine. Tragaju spas, poku{avaju 
da snagom plemenitosti i svoje qubavi otkriju 
enigme qudskog zla. Ilustrativno je iz kazivawa 
Gudrun ,,Sopstveno, pak, samopo{tovawe ne mogu u 
Nema~koj, u mom rodnom Mosbruku da iznova ustrojim, 
ve} uporno ovde na ovom mestu, na ovom strati{tu 
me|u duhovima svih ovih nebrojenih koje su moji su-
narodnici hladnokrvno poslali u smrt, mogu}e i moj 
otac (str. 197.) ... mi smo ti arijevci zbog kojih su 
milioni stradali (str. 174.). Lik Gudrun odi{e sna-
gom anti~ke junakiwe, uzvi{enih te`wi, s qubavqu 
se moli sjenama ugu{enih `rtvi. Moli se za `ive 
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`rtve, i za du{e zlo~inca oca. Isti~e da je put za 
spas u su~eqavawu a ne u zaboravu ,,Jer, }utawe o 
zlo~inu podr`ava sqede}i zlo~in, u`as u kome je, u 
ime ~istunstva nacionalnog identiteta ubijeno 
dvadeset miliona qudi. Misaonost fabule, u kojoj 
se traga za spasom od zla, suptilno nijansira tokove 
komunikacije izme|u Simona i Gudrun. Smjewuju se 
i dopuwuju slike od srxbe, suza, stida, kle~awa u 
molitvi za opro{taj do sporazumijevawa i saosje}awa. 
Oboje su bili sigurni da se iznenada i neo~ekivano 
rodilo zna~ajno i iskreno prijateqstvo (str. 231). 
Simon od susreta sa Gudrun revnosnije preispituje 
i provjerava istine i one zadate iz dru{tva. Tri 
dana u razgovoru i ispovijesti Gudrun uti~u na 
Simonov odgovorniji i kriti~kiji odnos prema 
sebi i drugima. Radi savjesti i svijesti neophodno 
istinsko provjeravawe i posmatrawe qudskog lica 
sa svih strana, poru~uje Gudrun. Sli~no poru~uje 
logora{ica Hilda Daj~, u jednom od svoja ~etiri 
pisma, funkcionalno raspore|ena u romanu, ,,upoznajem 
qude sa wihove prave strane (retki su oni koji i ovde 
glume) (str. 234.) Gudrun i Simon tragaju za svim 
stranama qudske prirode da prepoznaju za{to i kad 
su sa maskama, da li i za{to glume, iza i ispred 
kulisa u stvarnom `ivotu, kao u imaginarnom po-
zori{tu. U prevazila`ewu razli~itih `ivotnih nasli-
je|enih prtqaga, snagom qubavi stvaraju porodicu u 
kojoj odgajaju dvije k}erke. Zna~ewe iz drame u du{i 
Simon i Gudrun posebno je istaknuto y ogledalima 
kontrastnih slika mladosti iz kafanske ba{te. 
Dok se Simonovo dru{tvo sa fakulteta lepr{avo 
zabavqa, ~ekaju}i da se pojavi Simon i wegova 
strankiwa. Simon osje}a da se boqe razumije sa 
Gudrun. Simonova prijateqica Jelena, iz doma za 
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siro~ad odmah je veselo uo~ila ~udesnu povezanost 
izme|u Simona i Gudrun. Nakon povratka Gudrun u 
wenu zemqu Simon i{~ekuje wena pisma koja mu 
prevode, i koja ga motivi{u do wenog drugog do-
laska. Produbquje se osje}awe povezanosti sa Gudrun. 
Simon baca skupocjeno ukori~en diplomski rad o 
polo`aju Jevreja u Beogradu 1941. godine i pi{e 
novi, nakon tragawa po arhivama i dokumentima, 
pi{e rad kojim bi, u nekom smislu ispunio obavezu 
prema majci, prema Mirjam, prema ocu... iznenadio se 
kad mu se u~ini da bi mogao imati i neku obavezu 
prema Gudrun (str. 247.). Kad je jedne no}i, prepe-
{a~io od obale do Jajinaca... prona{ao bitan deli} 
sebe... a on me potakao da tragam za sopstvenim ko-
renima i nekim istinama za koje sam zaboravio da 
postoje". (str. 255.) Preispituju}i i konstatuju}i 
svoja osje}awa prema Gudrun, pitao se da li izdaje 
svoju porodicu stradalu od zlo~ina iz porodice 
Gudrun. Shvata da to nije izdaja ve} po{tovawe 
moralnosti i iskrenost koju ima Gudrun, u borbi 
protiv zla, koja ka`e: Ja jedino mogu da postupim 
saobrazno svojoj savesti, unato~ tome {to ga volim 
i {to mi je otac. Uostalom, tu nema dvojbe, svesno 
sam se suo~ila i na tome }u istrajati ma koliko 
ko{talo. Kako }u ina~e mo}i da jednog dana vaspita-
vam sopstvenu decu?" (str.216.). Gudrun isti~e da 
hri{}ani ne mogu biti bez spasiteqa u sebi, a bez 
pokajawa, ili gri`e savjesti, ne mogu na}i spasi-
teqa. A, wen otac nije pokazao pokajawe ve} je po-
navqao da je samo ispuwavao du`nost vojnika. Gudrun 
ka`e: Savest i stid pred tim stawima, ako ni{ta 
vi{e, name}e mi obavezu da ne }utim" (str. 255.). 
 U li~noj drami iz suo~ewa sa naslije|enim 
grijehom, koji nije po~inila, Gudrun dolazi da se 
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pokloni sjenama `rtvi od zlo~ina koje su po~i-
nili vojnici iz wene zemqa. Susre}e Simona, po-
tomka `rtvi, koji joj pru`a nadu za spas od li~nog 
bola za krivice, koju nije po~inila ve} nasli-
jedila. Iz saosje}awa, u pokoqewu sjenama `rtvi, 
postepeno se javqaju osje}awa povjerewa i qubavi. 
Me|usobno razumijevawe motivi{e daqe tragawe za 
istinama. Simon korijenito mijewa neke dotada{we 
svoje poglede. Kao egzamplar toka razmjene obo-
stranih osje}awa u saznawima jeste situacija kad 
Gudrun ~ita propovjed protestantskog sve{tenika iz 
Wema~ke. U propovijedi su stavovi o stvarnoj moral-
noj, duhovnoj pobjedi qubavqu ,,...pet hiqada `ivih 
srpskih kostura... su milovali na{u decu, pokla-
waju}i im bombone... Srbi i su dakle milovali decu 
onih koji su wihovu otaxbinu u crno zavili... (str. 288.) 
Gudrun isti~e povodom sve{tenikovog vi|ewa pobjede 
zla qubavqu, zasnovanog na postupku srpskih ofi-
cira pu{tenih iz wema~kih zatvora, kad izra`avaju 
we`nos prema djeci, ima pred o~ima Simonov lik, 
{to Simon shvata kao vid qubavne izjave. 
 Kroz osnovu fabule Simon i Gudrun raz-
vijaju niti o me|usobnoj opsjednutosti, kroz sup-
tilnost komunikacije mu{ko-`enskog principa. 
Ostvaruje se u qepoti porodi~ne zajednice, uprkos 
te`ini naslije|enog prtqaga. Istinska qubav, uva`ava 
molitve razli~itim bo`anstvima, jer one pru`aju 
snagu zajedni~koj qubavi, zajedni~kom sredstvu za 
ubla`avawa tragike, ali ne za nestanak zla. Li~ne 
drame se intenziviraju zbog op{tih tragi~nih doga|aja, 
po~etkom devedesetih godina dvadesetog vijeka, zbog 
op{tih tragi~nih doga|aja, po~etkom dvadesetih go-
dina dvadesetog vijeka, raspadom zemqe, u kojoj su 
svili porodi~no gnijezdo. U rodnom Simonovom 
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gradu koji svojevrsna `rtva kroz istoriju, iznova 
zaigraju zli duhovi u zamr{enom kolu. K}erke studen-
tice shvataju da moraju pakovati kofere za put u 
svijet. Simon se osje}a kao da su mu stavili `utu traku 
na rukav, i zajedno sa Gudrun se bore u istupima na 
raznim tribinama, nau~nim, politi~kim i kwi-
`evnim, koje sve vi{e li~e na ratnohu{ka~ke is-
trumente. Zbog glasnog ukazivawa na istine o ma-
nipulaciji trgova~kih krivih vaga, brzo su nepo-
`eqni i obeqe`eni. Misaonost o udesnosti zbog 
zabluda, sa po~etka romana poentirane su dokumen-
tarnim slikama beogradske ulice. Brek}u tenkovi, 
jure kamini puni iznenadno i prisilom mobili-
sanih mladih vojnika. Prati ih eufori~na masa. 
Govornici bodre vojnike da hrabro ginu za pobjedu, 
da uni{te neprijateqe, koji su doju~era{wi pri-
jateqi. U ime rodoqubqa treba se braniti od kri-
vaca a to su svi drugi, dok su oni to jest urlatori o 
pravdi, ~isti i pravi. Neprijateqi izme|u grani~nih 
crta biv{e zemqe me|usobno optu`uju za istorijske 
pqa~ke, za jame, pokoqe, iskopawe ogwi{ta i grobova. 
O ludilu govornika, o vlastoqubqu manipulatora, 
o trgovcima qudskim mesom, rijetko su glasno kazi-
vale fakultetske kolege od Simon i Gudrun. Pred 
brutalno{}u kolega, na primjer, Simon je morao da 
se povu~e u penziju sa profesorskog mjesta, a onda i 
sa istorijskog instituta. Divqawe novih ,,~istu-
naca", oslobodilaca", ,,braniteqa", ,,agresora", ,,rodo-
qubaca", svih koji se kite zastavama i slikama svo-
jih idola, autenti~no reporta`no naslikano poja~ava 
misaonu ekspresivnost. Na jednoj od ulica, svoj 
ovozemaqski `ivot zavr{ava Gudrun. Podlegla je od 
divqa~kih udaraca nogama i rukama razjarene ap-
surdne mr`we. Na ulicu je po pozivu mla|e 
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koleginice An|elije kojoj je `eqela pomo}i da svog 
brata, tek, maturanta skine sa kamiona koji juri u 
ratni smrtni okr{aj. Uzaludno se sa An|elijom 
probijala kroz eufori~nu masu u isparewu znoja i 
alkohola. Kao u pozori{tu strave udarcima su je 
sprije~ili, po{to su je prepoznali i odvojili 
`ivim zidom od An|elije, ~ijeg je brata sutra dan 
raznijela eksplozija u ratnoj liniji. Sotonske sile 
zla, iznova, pohlepno uni{tavaju vrijednosti qudskog 
i bo`anskog lica. O apsurdu, o igri zlih duhova, 
Simon sizifovski, i daqe, traga. Traje iz sje}awa, 
iz qubavi za Gudrun, iz poruka qubavi sjena sa 
obale. Krajem dvadesetog vijeka, hoda beogradskim 
ulicama, dok avioni kru`e prijete}i bombama 
`rtvi, gradu. U gradu ni sa kim nema da razmijeni 
`ivu rije~, i najboqi prijateq iz mladosti Nikola 
`uri preko mosta ~ine}i se da ga ne vidi. Svaki 
detaq, i epizoda u osnovi tkawa funkcionalno 
produbquje misaonost o slojevima qudske tragi~nosti. 
Poru~uje da je krajwi ~as za otre`wewe i bu|ewe iz 
li~nih i op{tih zabluda. 
 Glasovi molitve i alarmantnih upozorewa 
vibriraju cjelovitom ekspresijom romana @ivojina 
Ivkovi}a, koji se antiratnim porukama izdvaja iz 
kwi`evnosti {ireg regiona. Anga`ovano, bez zadate 
patetike prisutne u savremenoj visokorangiranoj pro-
zi, iskreni jezik estetike qubavi zove iz patwe na 
katarzi~no sje}awe, na suo~avawe istina i la`i o 
holokaustu, o genocidu, o zlo~inima, uop{te. [iroka 
misaonost romana otvara egzistencijalna pitawa iz 
kru`nica svjetlosti i tame, iz tajne udesa u pri-
rodi qudskog lica, kojim se nadigravaju sotonske i 
an|eoske strane. 

Ru`ica KOMAR 
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MIRKO SEBI]: MANIFESTACIJA RAVNICE 

(Eseji) 
 

Sonata o prekora~ewu, Akademska kwiga, 
Novi Sad, 2014 

 
 
 Mirko Sebi} (1962) je urednik, novinar, 
kriti~ki pisac i esejista. Bavi se filozofijom 
medija, studijama kulture i socijalnom kritikom. 
Od 1988. godine ure|ivao je vi{e magazina i speci-
jalizovanih revija. Objavio je vi{e od ~etristo 
razli~itih `anrova u brojnim publikacijama u 
Srbiji i regionu, kao i vi{e nau~nih radova iz 
oblasti filozofije medija i u~estvovao na 
me|unarodnim skupovima o medijskim temama. 
Glavni i odgovorni urednik je ~asopisa za savre-
menu kulturu Vojvodine ,,Nova misao". Objavio je 
kwigu eseja Hotel Panonija, 2007. godine. 
 Tek kada se pro~ita cela kwiga, i vrati na 
po~etak, kada se sumira sve izre~eno, zapisano, 
zati~ete sebe kako ponovo podvla~ite re~i Itala 
Kalvina iz Nevidqivih gradova, a koje glase: 
,,Postoje dva na~ina da se ne pati. Prvi mnogima 
uspeva: prihvatiti pakao i postati deo wega do te 
mere da ga ne prime}uje{. Drugi je rizi~an i 
zahteva neprekidnu pa`wu i u~ewe: usred pakla, 
dati mu prostora." Mirko Sebi} u najnovijoj 
kwizi upravo to i poku{ava, da kroz 15 tekstova, 
koliko ih je tematski uvrstio u ovu kwigu, uka`e 
na mogu}nosti druga~ijeg mi{qewa. 
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 Prvi utisak ~esto vara, nije pouzdan, 
podle`e druga~ijem promi{qawu, ali su meni, na-
kon drugog ~itawa, ponovo nametane podvu~ene 
re~enice i bele{ke na rubovima kwige. Nije ih 
trebalo pisati, pomislila sam, i onda, jo{ 
pa`qivije ~itala. Svuda je bilo podvu~eno ime Ju-
dite [algo. U tekstu ,,U bajku sve(t) pretvoriti" 
Judita je zapisala 27. aprila 1996. godine: ,,U 
`ivotu kakav je ovde, mo`e se opstati samo ako 
~ovek, sve {to se pojavi, iskrsne, smesta pretvori 
u bajku", i tako zavr{ila svoj Dnevnik. A potom i 
`ivot. 
 Ta re~ ovde i `ivot Judita [algo je i pet 
godina ranije poku{avala da objasni sebi: ,,Za{to 
je nama ovde zauvek uskra}en `ivot, uskra}ena 
umetnost, lepota, radost stvarawa? ,,Barselona" 
(hit grupe Queen) je erupcija `ivota. @ivotodavnog 
zvuka, nebo bu~no i sre}no naspram na{eg krvavog 
pakla i budu}e nesuglasice trajne duboke i egzis-
tencijalne, fizi~ke bede". Ovaj uvodni tekst u ce-
lini ,,Prekora~ewa" dr`i kqu~ za ostatak tek-
stova, a ja sam tekstove o Juditi [algo, sebi 
nametnula kao enigmu i lavirint kojim sam `elela 
da pro|em ~itaju}i ostale tekstove. Jer kakav je to 
bio grad u kojem je autorka `ivela, grad koji se 
,,zaledio i pretvorio u smrt", ulice kojima je i 
Ti{ma hodao, i pesmu o tom gradu napisao, grad ko-
jim ,,hodaju mra~ne senke zlo~ina". Kako je onda 
mogu}e sve to pretvoriti u bajku? Da jedna ne-
dovr{ena propoved". U onu bajku koja nije fikcija, 
koja stvara ma{tu - u bajku koja je Istina i Delo. 
Pazolini }e u Pavlu videti dvostruku li~nost, on 
je bio sve{tenik koji je osnovao represivnu insti-
tuciju - Crkvu, ali je bio i prorok koji je na-
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gove{tavao apokalipti~ni kraj vremena. I da jo{ 
jednom u ovom delu teksta pomenem Juditu i 
,,potenciranu protivre~nost" o kojoj je pisao i 
Hans Urs fon Baltazar. Ta ,,potencirana protiv-
re~nost" javqa se onda kad ~ovek uzima udela i 
u~e{}a u bo`jim stvarima, zna~i, kad Bog i ~ovek 
sara|uju na istom delu, tada je su{tinski mogu}e 
pretvarawe Sveta u Bajku. Jer Pavle je svoju istinu 
zasnivao na bajci, kao nemogu}em doga|aju. On nije 
priznavao logiku prava i du`nosti, jer Zakon je 
smrt. ,,Spasewe nije plata, ve} milost i dar". 
 O kojim razlikama promi{qa Sebi} kad go-
vori o qubavi. Defini{e li nas Apsolut ili Par 
Dvoje koji stvaraju iskustvo razlike, ili su oni 
postali par isku{avaju}i razliku, jer dvoje nikada 
ne postaju jedno. ,,Nema spajawa ali ima 
privla~ewa i pretapawa razli~itog." Stoga je za 
Badijua qubav osnovni oblik dru{tvenosti, ali 
takve koja mo`e postati osnov transcendirawa ak-
tuelnog dru{tvenog trenutka. Jer ^ovek se na kraju 
se}a onog {to bi hteo da zaboravi, i, naravo, ono 
~ega bi hteo da se se}a - zaboravqa. 
 Kad sam na po~etku teksta pomenula svoje 
ispisane margine, u~inila sam svesno ili nes-
vesno potku za Sebi}ev tekst gde govori ,,Re~i (o) 
qubavi - nemogu}e re~i", u zagledanost u marginu. 
Wegova upitanost je dalekose`nija, jer postavqa 
pitawe: Kako se mo`e zagledati u ni{ta? Uostalom, 
mogu}e je. Jer nam se odmah javqa mit o Narcisu, 
kao fatalnoj zagledanosti. Govoriti, o qubavi, 
reavno je nemogu}nosti govora, mucawu i 
metafizici. Dodirnuti drugog, mogi}e je jedino 
ako prvo opipamo i spoznamo sebe, vole}i drugog 
mo`da volimo vlastiti odraz. Usud Narcisov. 
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 Drugi deo kwige Manifesti ravanice, nu-
merisanih u osam celina, sa te`wom autora da na 
razne filozofsko-esejisti~ke teme promi{qa o 
Panoniji, nestalom moru, a u osnovi o tajnama i 
zna~ewu Ravanice. Nakon ~itawa, da ponovim ono 
{to sam istakla u prvom delu, Mirko Sebi} 
~itaoca stalno vra}a na po~etak, na primer, od 
zvuka u ravnici, organizovanog i nevidqivog a 
sveprisutnog. ,,Kada iza|ete u ~istinu no}i i 
hladan vazduh zare`e mrak, da li se ~uju neki 
zvukovi u daqini ili je to samoobmana ti{ine?" 
Da podvu~emo, istaknemo, da nam se ure`e misao da 
bez slu{awa, ni ti{ina ne bi bila mogu}a. Da se 
svet ne gleda, nego slu{a. ,,Ni{ta se bitno ne 
doga|a tamo gde ima buke". A treba znati slu{ati. 
,,Ne samo zato {to treba obezbediti izvesnu 
koli~inu znawa, ve} pre svega zato {to u sebi 
treba ne{to uti{ati da bi se moglo ~uti ono 
kolektiveno u tome". 
 Sebi} bi rekao: slu{ati Ravnicu, Panoniju, 
jedno biv{e more, znati oslu{nuti i{~ezlost. Ju-
dita [algo bi rekla: ,,Se}awe je zarobqeno u 
slikama, u zapam}enim zvukovima i re~enicama. 
La`u oni koji govore o dubini pam}ewa. U dubini 
je samo zaborav." Da bi se krenulo sa mrtve ta~ke, 
mora se pokrenuti energija druga~ijeg mi{qewa, a 
da ne bismo lebdeli, neophodno je da imamo tlo, sa 
insistirawem na razlici: tlo, zemqa i teritorija. 
Tlo je ono {to nam je potrebno, za ~im vredi tra-
gati, svejedno da li je u pitawu vulkan, arhipelag 
ili plodno ravni~arsko tlo. 
 U jednom, za mene izuzetno dobrom delu 
(broju 3) Sebi} esejisti~ki, u mikroteritorijanoj 
ontologiji, izdvaja panonski lik kroz kulturno 
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mapirawe. Suprotstavqa Vojvodinu naspram Srbije. 
Kao zadatost, autor pi{e da moramo odrediti 
kosmi~ko mesto Fru{ke gore i wenih svetih 
krugova ,,ali ne smemo ostati gluvi i slepi za pok-
rete i znamewa dru{tvenih preobra`aja". Podse}a 
nas na ,,Pan~evac", koji je 1871. godine objavio 
prvi prevod na srpski - ,,Komunisti~ki mani-
fest", podse}a nas... 
 Da zakqu~imo da je istorija u ravnici neka 
druga Istorija od one na nekim drugim mestima. 
Zamera, Sebi}, vajnim pesnicima, esejistima i 
drugim kriptopiscima kad olako konstrui{u 
navodne panonske mentaliteta. Ili {tp zamajavaju 
narod multikulturalizmom kao tobo`wim vi{im i 
pravednijim stadijumom liberalizma. Zato na kraju 
treba navesti autorove re~i: Svako od nas mora do-
neti odluku {ta je za wega to ,,malo". Moramo sta-
viti branu svim klasi~nim poloti~kim pre-
duze}ima, centrima, mo}nicima, klasi~nim mode-
lima organizacije, uobi~ajenim modelima 
kristalisawa interesa i formirawa kompromisa." 
 

Radmila Giki} Petrovi} 
Maj, 2015. 
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КЉУЧ ОД КУЋЕ У СНУ 
 

(Вера Бранковић Мајска:  
Све памтим, Пожаревац, 2015) 

 
 
 

Вера Бранковић Мајска у најновијој збирци 
песама СВЕ ПАМТИМ пева пуним гласом показујући 
да је поезија за њу исто што и живот са којим своди 
рачуне. Као што сунце најлепше сија када излази и 
залази тако и ова поезија на заласку живота осветљава 
и сенчи овостране и оностране пределе у којима се 
креће њена мисао и емоција. Читајући песме у овој 
збирци стиче се утисак да су испеване у једном даху, 
на високој песничкој температури, помало загрцнуто, 
помало питијски, углавном у везаном стиху где су 
најефектније и најфреквентније песме у дистисима и 
са парним римама. Вера Мајска силази у дисовске 
поноре, залази у инферналне просторе и диже се ка ви-
синама изнад облака управљајући се ка Богу и 
светлости, са идејом васкрсења, свесна да смо у нашим 
земаљским животима сви само земни прах и да све је 
„таштина над таштинама“. Она наслућује васкрсење 
кроз поезију земље, кроз живот трава и сједињење 
сопственог праха са земаљским: 

 
   Може се рећи да ме није страх 
Страх што следи мога сопства крах 
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Одавно са себе сву таштину спрах 
Била сам и бићу само земни прах 

(ПРАХ) 
 
Та помиреност са човековом судбином има 

понегде и ироничан призвук па тако песникиња каже 
за свој „животић бедан“ да је „био један ко ниједан, 
грцав, смушен, изуједан“ али то није и живот душе 
која наставља свој лет ка астралним висинама и дуби-
нама дижући се „из кала и тмуше“. Она која све памти 
је заправо сама душа, она је главни лирски субјект у 
поезији Вере Мајске а једна од њених претходних 
збирки песама зове се „Душобоља“. 

У поговору књизи Гордана Влаховић истиче 
мотиве егзистенцијалне тескобе, старења, двојности 
бића, оностраности, спасавања кроз поезију и сан као 
„неисцрпни пртљаг успомена“. Лирски надахнуто се 
саживљавајући са животним удесом и песничким 
бићем Вере Мајске Гордана јој посвећује и ове ретке 
есејистичке редове о феномену сна: „У њој борави 
збирка снова, неокрњена, у свеопштем пропадању 
земних ствари. Кроза сан се призивају давно одбегле 
драге душе. У сан опет долазе. У сну само обитава 
Утопија у којој сваке ноћи усни Сунце. Сном се путује, 
дисовски, ка сеновитој кући, препуној утопљених 
душа. Снови повремено буду и фантазмагорично летеће 
поигравање. У сну се може да проснева и неки светлији 
свет, у коме нема места за поовску уклету птицу, нити 
за њено стално кљуцкање на окна.“ Овај цитат садржи 
у малом сва она главна обележја поезије Вере Мајске у 
којој има доста архетипских симбола, религиозних 
представа и песничких слика које су снажне и 
проживљене. Леп је и песнички језик Вере Мајске, 
мелодичан и јасан, мисаоно продубљен и емотивно 
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обојен, прожет лирско- метафизичким појмовима као 
што су рецимо, прасвет, свет и несвет или поетским 
симболима као што је кућа у сну, жарптица, феникс, 
крилати двојник, итд. 

У песми „Кључ“ песникиња каже: Имам кључ 
поезије/ Њиме отварам невидљива врата /Да закорачим 
у простор / Што га само ја видим. Међутим Узалудни 
кључ испада ми из руке/ Висим у разјапљеној тишини/ 
Као тужна сенка пајаца каже исто песникиња.Тај 
кључ поезије Вере Мајске скривен је у њеној кући у 
сну и пажљиви читалац њене поезије може га пронаћи 
и вратити песникињи да њиме откључа врата велике 
тајне. 
 

Верољуб ВУКАШИНОВИЋ 
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ПУЛС БЕСКРАЈА У СКУЧЕНИМ  
МЕНАМА КОНАЧНОСТИ 

 
Владимир Копицл, 27 песама:  
Tенкови & луне, KЦНС, 2011 

 
 
У стваралачкој вертикали Владимира Копицла 

препознатљиво је вишедеценијско плодно и надахнуто 
песничко, позоришно, концептуално изражавање у нео-
aвангардном обрасцу искључујући доминацију деконстру-
исаног, анархичног и ексцесног (попут Вујице Решина 
Туцића и Војислава Деспотова). Његово дело се у експе-
рименталној поетској игривости (у формули озбиљног 
и ироничног) идентификује присутношћу свести о 
аксиоматској узглобљености стварности без опсе-
сивности тамном семантиком и паничног страха да је 
коначна дезинтеграција могућа. 

Песникова збирка 27 песама: Тенкови & луне 
(2011) зрелим, индивидуалистичким гласом се надовезује 
на поетички шифрарник претходних у акцентовању 
расутости идентитета између тескобног тела коначности 
и астралног игроказа бескраја. Наговештено насловом 
иронијски се осветљава човекова позиција у нагри-
женој стварности у могућем сабирању остатака радости 
у преосталој фантазији. Поетска нежност саливена из 
супстанце љубави, са исте стране стварности утишаног 
пулса и недовољне прокрвљености интуитивно призива 
нужност метафизичког, јер простор уливен у своју херме-
тичност вапи за удисајем према бескрају. Константан 
метафорички напон у именовању ствари устрајaва 
узмицању пред претећим чељустима коначности.  
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У духовној сфери “ситних радости” чове-
чанство је ужлебљено у двополним пунктовима онога 
што јесте и што жели да буде. Божји гласови су 
неумитни, и кад нису умножени, јер жуде да населе 
празнину и успоставе неки предзнак смисла. У првој 
песми Тенкови иако вучји код не уважава сан вечне 
девице, срне и безбрижног кутка, у светлости поновног 
израњања лика, у самоисцељивању могу се наслутити 
обриси целовитости. “Тамо, са друге стране, као да 
надире шума,/ а негде стоји вода из које јагње пије, / 
трезвено, никад пијано, упркос роси и вину./ Ту оно 
огледа лице које ништа не говори,/ јер не говори никад 
да не поремети лик/ који је једном засвагда већ 
поверило песку,/ оном песку што чека да отекне сва 
вода.“ Копицл (2011: 8). Дубина емоција у есенцијалној 
пуноћи корелира конституисању духовног простора са 
предзнаком смисла, у неопходности успостављања 
баланса. “Свака ствар има руку и зна да је то рука,/ 
баш она иста рука која ју је и створила./ Зато свака 
ствар није тек ствар, некада је и рука,/ некад ватра и 
птица, она што сриче знање../(стр.14) (...) “Јер ако има 
дана, има и црног и жутог,/ и мајке, па чак и осталог о 
чему пише Ото,/ и онда кад ничега нема, чак ни 
трипозних звезда.“ (стр.25). 

Инкорпорирање митских симбола Нојеве барке, 
Косовог поља у страху да се “сав свет не утопи” 
(стр.10), у сериозној рецепцији у хоризонтима  у 
којима ,,нема неке јасне среће” (стр.11) имплицира се 
жал за немогућности апсолутизовања  човекове 
позиције. Инсистирањем на архетипском услојавању 
опонира се нестабилности, дезоријентисаности, дезорга-
низованости, распадању ствари, апокалиптичности не 
изједначавајући људско постојање са анулирањем 
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органског, већ саображавањем елементима ванвре-
менског и свеобухватајућег. 

Будући да је осмишљеност живота у најужој 
кореспонденцији са могућности илуминације спознаје, 
он у зрелој и интуитивној формули уочава: „Волим 
почетак. Волим крај. Волим језеро. Ватру“ (стр.15) 
(…) “Знам да не знам баш све што знам, али и то је 
знање./ Знам да и то је знање, чак и ако га не видим. / 
Ипак, кад видим то знање, као да сам нешто видео, / 
неки дан, неку дубину, нека могућа врата,/ језеро које 
их дотиче као да има руку“ (стр.13). Иако је у појасу 
зрачења празнине тешко премерити значења, Копицл 
на почетку песничке књиге кроз сликовитост симбо-
личког језика биљног и животињског света не пориче 
постојање првог елемента (,,Она чува та слова као и 
голуб гранчицу,/ као маслина плод, као жирафа дрво,/ 
или као што брод можда чувала би планина/ кад већ 
има тај врх и кад брода би било, / оног што није ни 
започет а можда чак ни зачет/ онда кад је почетак 
умало постао крај“ (стр.12), сугеришући ,,стање ути-
шаног смисла”. 

Посусталост човековог духа, посебно нагла-
шено у песмама из другог цилкуса Јежева кућица 
осветљава делање из простора сенке, равнодневнице 
осећања и мисли, ,,где се тело троши, то је мрежа сред 
зрака,/ безбојан ваздух, сув, не леден колико истрошен, 
/празан, исисан једном и после никада пун, /сав свему 
стран и неподатан, као да није безмеран” (стр.42). Копицл 
препознатљиву Ћопићеву метафору Јежеве кућице 
илуструје упоришном зоном напајања у неопходној 
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ревитализацији у простору ,,изван светилишта гласа 
који стиже с неба” и онемоћалих духовних пунктова.5  

У доба модернистичке дистанце од предубоке 
мудрости, “и бићу и телу” (стр. 37), које са духом чине 
целину учествујући у сензитивном свеосећању есенције 
света, шансе су минимизиране. Говор лирског субјекта 
у условима у којима “Бол затвара уста“ (стр.39) је 
постојано малаксао, а тело се скупља под баластом 
тешко пробуђеног смисла: “тамо сада је тачка, подобије 
празнине,/ а у њему тек сидро, тешко, као од олова,/ 
оног које је изневерило свој прелазак у злато. / Ипак, 
ту су и руже./ не стварне, оне нестварне.” (стр.57) У 
менама виртуелног, још једино могућег, спас је све 
мање реалан у колоплетима свеопште хуманистичке 
исцрпљености. Човекове могућности перцепције истине 
су нејасне: “све то је мутно као зора пре јутра, а када 
једном сване опет се не види боље, па гледали ми 
крупно или ситно као кад змај спази мрава и тако га је 
достојан.” (стр. 63).  

У двосмерном току могућих саображавања 
активна енергија је интуитивним сазивањем ,,животних 
теза”, под нагњечењем актуелности тешко ухватљива 
и функционална. Ипак, у одупирању сећању, лажима, 
привидима и вештачким излазима, на рафинирано 
сугестиван начин уцртавају се линије конструктивности: 
,,Ту некад долазе Музе, свака ствар и свака жена 
жељно пружа ноге да свака жеља их шири“ (стр.43). 

Нежно саучесничка подршка зрелог песника 
младим знак је неопходности успостављања тачке ослонца 
и оазе заједништва у преовлађавајућој структури 
                                       
5 “Ћопићева Јежева кућица има повлашћено место (...) и 
временом је постала метафора топлог, драгоценог скровишта, 
слатког дома.“ Павковић (2011: 70) 
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аутоурушавајућег: „зато не граби дане, граби минут и 
час,/ сваки малени час у коме се препознајеш/ као глас 
самог трена коме поука не треба / јер чим дотакнеш тај 
трен саме дођу и речи, / оне што као и ти увек истину 
кажу“ (стр.50).  

Копицлове поетске ситуације се у низу сличних 
уводе као могућност примирја између анархичних и 
припитомљених, уређених стања, наговештавајући 
слутњу о прихватању дихотомијске перспективе света 
и идеје о структуираности и хармоничности. У спознаји 
,,сталне еволутивне цивилизацијске динамике” његова 
поетика упућује да је сваки потенцијални бесмисао у 
ствари иманентна тежња за његовом негацијом. 
Препознатљива вишеслојност и пунозначност стихова 
у својој јединствености, у некима од најлепших песама 
овог песника, али и српске поезије, је сублимишући 
залог преостале нежности (у могућности да се „ускликне 
љубав“) у нагомиланој тензији несврсисховитости и 
некоординисаности.  

 
Снежана КЕСИЋ 
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ГОДИШЊИ САДРЖАЈ БАГДАЛЕ (2015) 
 
 
 

ЧЛАНЦИ, СТУДИЈЕ, ЕСЕЈИ 
 
Влаховић Гордана: Зло и смрт са безброј лица 
(мотиви прозе Филипа Давида) 505 
Одлазак песникиње Мораве 506 
Кекановић Драго: Усред празнине  
(Беседа на Савременој српској прози 2015) 506 
Лаковић Александар Б.: Горко-иронична и 
аутентично-пародична представа  
,,века мрака" и ,,века звери" 504 
Марјановић Воја: Насрадин Хоџа и  
делија Мартин (Поводом сто година  
од рођења Бранка Ћопића) 505 
Петровић Милош: На вест о одласку  
Милосава Ђалића (1944-2015) 505 
Петровић Тихомир: Дело 506 
Руђинчанин Бошко: О неким блиским  
и истородним погледима на модерну  
културу и уметност Миодрага  
Б. Протића и Добрице Ћосића 504 
Турјачанин Зорица: Стазама ,,Зачаране  
шуме" (100 година од рођења Бранка Ћопића) 503 
Трајност ријечи и камена  (скица за  
књижевни портрет Вишње Косовић) 505 
 
 
 
 



 124

ФИЛОЗОФИЈА 
 
Аранђеловић Јован: Стид и правда  
као политичке врлине (Из Крушевачке  
филозофско књижевне школе) 503 
Како је оклеветано одељење за филозофију 505 
Бубања Павле Б.: О рату, реч за мир  
(Разговор са Добрицом Ћосићем) 503 
Дело Св. Саве у систему мира и толеранције 506 
Кермод Френк: Свет без свршетка и почетка 505 
 
 
 

ПРЕВОДИ 
 
Вокер Маргарет: Песма с југа и друге  
песме (превод Тања Пајић) 504 
Мора Терезија: Чудна материја  
(превод Александар Живковић) 506 
Тајмур Махмуд: Дуговање (превод  
и белешка о писцу Мирослав Б. Митровић) 504 
Халиде Едиб Адивар: По први  
пут избеглица (превод Ана Стјеља) 505 
Шејмус Хини: Биљна, Балирка, Тамо у Дерију доле 
(превод Стефан Пајовић) 503 
 
 
 

ПЕСНИЦИ ВИДОВДАНУ У ЧАСТ 
(Број 504) 

 
Андрић Радомир: Приказано руком Радоша 
Модричанина на бунару у селу Кобиље 
Бранковић Вера Мајска: Коњаници кроз божур-поље 
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Вукашиновић Верољуб: Плач 
Димитријевић Добри: Шарени град 
Ђидић Љубиша: У Нотр-Дам звона Лазарице 
Ђорђевић Срба: Пред моштима кнеза Лазара 
Крапчевић Зоран Мих.: Лазареви вечници 
Лазаревић Бранко Л.: Ловљење 
Лапчевић Небојша: Лазар тражи Лазара 
Лукић Живадин: Тканица 
Маринковић Антоније: Смртишта 
Петровић Милош: Кнезу всем Србљем 
Руђинчанин Бошко: Косовопољски бруј 
 
 
 

ПОЕЗИЈА 
 
Вујин Добривој: Три песме 506 
Вучићевић Милан: Улазак, фуга 505 
Gavrilovi} Manojle: Ptice Svetog  
Save, Sa Vra~arskog hrama 506 
Dorin Lara: Sedam pesama 506 
Ђорђевић Срба: Пет песама 505 
Ђурић Зоран: Да ли постојиш 505 
Мајска Вера: Дволик 506 
Мандић Зоран М.: Србија у дубоким водама 505 
Махмић Енеса: Одисејев повратак и друге песме 505 
Недељковић Живорад: Четири песме 503 
Стојичић Ђоко: Сто година Рашка Димитријевића 503 
Тодоровић Саша: Лирски записи на планини 503 
Цветковић Дајана Лазић: Призор 506 
Цвијетић Мићо: Студ, Век, Мировина 504 
Ћирић Павловић Љиљана: Три песме 506 
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ПРОЗА 
 
Анушић Анђелко: Колона (монодрама) 503 
Бабић Милун Мића: Мала варош  
на железничком перону 506 
Денић Драгана: Рођендан 504 
Остале су боје 506 
Ђалић Милосав: Животни камен 505 
Ненезић Љубица: Кулук 503 
 
 
 

РАЗГОВОР СА ПИСЦЕМ 
 
Недељковић Драгана: Разговор са  
Војом Марјановићем 506 
 
 
 

ПРИЛОЗИ КЊИЖЕВНОЈ ИСТОРИЈИ 
 
Димитријевић Јелена Ј.: Американка 506 
Руђинчанин Бошко: Владета Вуковић  
о књижевном делу Милутина Бојића 506 
Симоновић Слободан: Име за  
трајање – Адам Стошић 505 
Шљукић Марија: Црвене магле  
Драгише Васића као лирски роман 504 
 
 
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ, ПОЗОРИШТЕ, МУЗИКА 

 
Качаревић Зоран: Прилог проучавању 
крушевачке ликовне традиције 504 
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Крајачић Гордана: Лазарево обретеније  
(композитор: Мирослав Аранђеловић  
Расински; либрето Небојша Лапчевић) 505 
Петровић Милош: Ћосићева „Ваљевска  
болница“ у Крушевачком позоришту 506 
 
 
 

ПОГЛЕДИ 
 
Колашинац Горан: Шатровачки жаргон 504 
Идеалан сведок кога нема 505 
 
 
 

ОСВРТИ 
 
Брадић Небојша: Дунав, река прича  
(Клаудио Магрис, Дунав) 503 
Влаховић Гордана: Разгранавање национа  
(Јанко Вујиновић: Књига о Храсту) 503 
Кад кућа и свет постану студ  
(О поезији Мића Цвијетића) 506 
Вукашиновић Верољуб: Корак од куће у сну  
(Вера Мајска: Све памтим) 506 
Комар Ружица: Импресије са пута (Мићо  
Цвијетић: Ближе даљине Москва и Кијев) 503 
Моћ и немоћ љубави против сила зла 506 
Лаковић Александар Б.: Горка меланхонија и 
(само)иронија (Петар Пајић, Изабране песме) 503 
Умреженост певања и мишљења  
(Саша Радојчић: Дуге и кратке песме) 505 
„Обесвојеност“ данас и овде  
(Срба Игњатовић: Цинобер) 505 
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,,Мада сам сламка у снопу“ 
(Ђорђо Сладоје, Силазак у самоћу) 506 
Марјановић Воја: То око рођења  
(Момир Драгићевић и Небојша  
Лапчевић: Зашто рода небом хода) 504 
Мандић Зоран М.: Песник моћног лирског 
 гласа (Ђорђе Д. Сибиновић: Хиљаду карактера) 504 
Миленковић Живомир: Историја  
српске књижевности за децу и младе  
др Миомира З. Милинковића 503 
Петровић Милош: Есејистички фрагменти  
(Мирослав Максимовић: Скривени посао) 503 
Петровић Тихомир: Крила за дечју  
игру (Сунчица Денић: Књижевност за  
децу – крила за зачарани лет) 504 
Радовић Драган: Роман у одрицању  
(Сунчица Денић: Три света, прича  
која није стала у роман) 505 
Трајковић Ненад: Буђење светлости 
(Јованка Стојчиновић Николић:  
Тринаести степеник) 504 
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