
 1

 

BAGDALA 
 

Godina LVI               Jul - Septembar 2014                  Broj 501 

 
SADR@AJ 

 

Nagrada Jefimijin vez 

Blagoje Bakovi}: Upornost trave,  

Pismo ocu, Astralni {eta~, Senka sme{ka 3 

Milo{ Petrovi}: Nagra|ena kwiga  

,,Vajar spava me|u kamewem" 6 

 

Savremena ruska poezija 

Valerij Latiwin: Na planini Bjelasici,  

Travka sa neba, Ho}u na jug 8 
 

Poezija 

Blagoje Savi}: Mesto na{ih misli, Svraka,  

Klanovsko pakovawe, Pukotine stawa,  

^ovek sa sandalama ise~enim 11 

Dobrivoj Vujin: Albertova ulica,  

Pred izlogom, Zapis iz bolni~ke sobe 16 

Sini{a Risti}: Kolevka na  

rogovima ko{ute, Vidovdan 19 

Ivan St. Rizinger: Sawa~,  Iz d(v)okolice, Zvezdana 22 

Ivan Petrovi}: Te no}i... 24 

Nenad Trajkovi}: Negde... izme|u 39. i 45.,  

Nestala fotografija, Na raskrsnici 25 
 

U spomen seqaku-intelektualcu Nenadu Mihajlovi}u 

Veroqub Vuka{inovi}: Posledwi susret  

sa Nenadom Mihajlovi}em 27 

Milo{ Milo{evi} [ika:  

Ne{i, na{em vinskom dobrotvoru 28 



 2

Kru{eva~ka filozofsko-kwi`evna {kola 

Marko Nedi}: Sve je prolazno, samo je prolaznost  

trajna (Varijacije na temu: Trajno i efemerno  

u filozofiji i kwi`evnosti) 29 

 

Pri~a 

Tiodor Rosi}: Orlovo gnezdo,  

Maj~ina du{ica, Vilin kowic 43 

Qubica Nenezi}: Dukat 49 

Zvonimir Bareti}: Pri~a na japanski na~in 54 

Ivana Zaji}: Usamqena biblioteka 68 

 

Milisav Milenkovi}: Otpis Veroqubu Vuka{inovi}u 73 

Ana Stjeqa: Pesma koja `ivi kroz vreme  

(o pesmi Jelene J. Dimitrijevi}  

,,Sunce jarko" - pesma kao sinonim za daqine 77 

 

Eseji 

Branko S. Risti}: San i poetika dijabolizma  

u prozi za decu Tiodora Rosi}a 81 

@arko \urovi}: Literatura koja traje,  

,,Usta puna zemqe" Branimira [}epanovi}a  

(roman je preveden na vi{e od 30 svjetskih jezika) 91 

 

Osvrti 

Jovan N. Strikovi}: Sa visa na uzvisja  

(Velizar Bo{kovi}: Istinom u ~elo) 100 

Voja Marjanovi}: Studija o ]opi}u - dostojna  

pa`we i poverewa (Sne`ana [aran~i} ^utura:  

,,Branko ]opi} - dijalog s tradicijom) 104 

Dragan Radovi}:  Qudi od vazduha i svetlosti  

(Sowa Atanasijevi}, Vazdu{ni qudi) 110 

Gordana Vlahovi}: Zavi~ajni dozivi i odzivi  

(Vu~ina [}eki}: Pozajmqeni zavi~aji) 117 

Zoran M. Mandi}: Nepristrasni kriti~ar  

dru{tvene javnosti (Dobrivoj Vujin: Pritisak) 122 



 3

Nagrada Jefimijin vez 

 
 

BLAGOJE BAKOVI] 
 
 
 

UPORNOST TRAVE 

 
 

Sa Pali i @ari Sve do To{evina 
A u one dane kad je ko{evina 
S Puri{inog Brijega pa sve do Paqike 
Kad je tuga livade i{la u naviqke 
I ginulo sve {to su cvetovi snevali 
Slu{ao sam kosce kako su pevali 
Al od nekog ~uda i pesme wihove 
Najvi{e nazreh nejasne stihove 
Zamah po zamah ko stih po stih {to se 
Vinuo do zvuka iznad smrtne rose 
[to s vratova travki kao sa talaca 
Fijukom o{trice zmijski zapalaca 
Oni bolni zvi`duci lako}e i strave 
Kad kosa strugne zemqu pri dnu trave 
Onako o{tri i jezni a nestvarno reski 
Padali su negde u dubine sveski 
Negde u du{i, u dnu du{inoga uva 
Ti{ina ih hrani i nekako ~uva 
A ~inilo se pod wim nekako laknu}e 
Ono drhtawe trave pred smaknu}e 
I taj stih mi ka`e - nada je mr{ava 
Da se wime ikad i{ta zavr{ava 
Pa se pita dok sve pod wim strada 
^ime se to hrani u korenu nada 
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I ima li i{ta kroz sve sveta strave 
[to bi bilo sli~no upornosti trave 
Dok je kosci kose i plastiqe plaste 
Odakle joj snaga da toliko raste 
 
 
 
PISMO OCU 

 
Mnogo mi zna~i {to nisam siro~e 
I {to znam da nisi umro kad su umro o~e 
I {to me nikakvoj stranputici ne da{ 
I {to me iz Boga netremice gleda{ 
 
Tvoja mi snaga sad slazi u tabane 
Staze su mi tvojom nogom utabane 
Ja se ovde pojim i onim tvojim vinom 
Koje se zove ~e`wa za istinom 
 
Sve je ovde i sad ko za tvoga veka 
Ogwi{te sala{ crkva i kolevka 
Za suncem se okre}e i raste i cveta 
Ona na{a wiva tvojih suncokreta 
 
Pod tvojim pogledom p{enica talasa 
Ti{ina je dobila boju tvoga glasa 
Dana svakog tu si jo{ od jutra po~ev 
Sin mi nosi ime, oblik i glas o~ev 
 
Sve {to oko vidi odnekuda sluti 
Da }e{ sve, jo{ jednom, rukom dodirnuti 
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ASTRALNI [ETA^ 

Stevanu Rai~kovi}u 
 
Nekako od magle i skroz zanesen. 
Kroz ruj vazduha i li{}a ki{u 
Ti hoda{ kroz onu davnu jesen 
I slu{a{ kako trave di{u 
 
Za tobom idu {ume s korenom 
Nestvarnim kao i sam {to si 
Da ti o rame za {um stvorenom 
Dodaju uzdah koji te nosi 
 
Ili ti{inu razlog vara 
Il s tobom neko razgovara 
Ali se nazire kako hoda{ 
 
Na|i neku potrebu dubqu 
Da nam dole u potpalubqu 
Glasnije neo u`e doda{ 
 
SENKA SME[KA 

 
Zaustim da ka`em qubav ali mahom 
Otme se samo sme{ak nad uzdahom 
 
I }utim u mestu nepomi~ni pe{ak 
Dok nad uzdahom uzaludno sme{ak 
 
Boluckavim telom proba da me sru{i 
Letvicu radosti {to pada na du{i 
 
Zajedno sa ne~im {to bi da nadvisi 
Senku sme{ka koja nad ponorom visi 
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NAGRA\ENA KWIGA  
VAJAR SPAVA ME\U KAMEWEM 

 
 Sliku o ~udesnom vajaru Blagoje Bakovi} je 
pro{irio na umetnika uop{te a sa`eo na pesnika 
koji spava me|u re~ima. Glavna metafora poezije 
,,Vajar spava me|u kamewem" o~igledna je u analog-
nim kombinacijama sa zvucima prirode. Ako su kod 
Bakovi}a zvuci prirode u pro`imawu sa zvucima 
govora, onda priroda u Baki}evim pesmama govori 
kroz svetlost re~i i, isto tako, uma. 
 U ciklusu ,,Upornost trave", na primer, a 
posebno u istoimenoj pesmi, pesnik se di`e do meta-
fizi~kog neba svojom odbranom neuni{tivosti `ivota: 
 

,,^ime se to hrani u korenu nade 
I ima li i{ta kroz sve svete strave 
[to bi bilo sli~no upornosti trave 
Dok je kosci i plastiqe plaste 
Odakle joj snage da toliko raste" 
 

 Ova pesma je indikativna za poeziju ,,vajarevog 
sna". Naime, Bakovi} odbacuje mnoge osobine trave, 
odvaja je od boje i mirisa i sagledava kao predmet 
pretvoren u ideju su{te stvari, redukovao na `udwu 
za trajawem uprkos svim neda}ama. U pesmi ,,Oblak 
nad poqem" pesnik je redukovao odlike oblaka na 
~ovekov san o prostranstvu i beskraju: 
 

,,I da je oblak nad poqem barka 
I da su jave u wemu snovi 
Zbog koji svome beskraju plovi". 
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 Ta te`wa za izdvajawem fenomena vidna je i 
u qubavnim pesmama. U wima izdvojeni fenomen je 
eterasta Ona, koja za dragog ,,bere mlade kapi rose" 
strahuju}i da nije jednu povredila. Ili - lirska hiper-
bola o izdvajawu wenih zenica koje predele prek-
riju maglom. Metafizi~nost Bakovi}evih pesama je 
u svetlosti kao novoj dimenziji, koju ~ezne zajedno 
sa duhovnom slobodom. 
 Inspirisan poezijom Stevana Rai~kovi}a o 
tragawu za smislom `ivota, Bakovi} u dvanaest lir-
skih fragmenata gradi pesnikov portret i esejisti~ki 
prodire u teme i atmosferu Rai~kovi}evog inten-
cionalnog do`ivqaja prirode, od livade, i ti{ine 
vode do kamena i vlati trave. 
 Ali je ostao svoj, {to je naglasio epilo{kim 
imperativom: 
 

Va`no je samo, a {ta bi bilo pre~e, 
Da si potok koji svojim koritom te~e. 
 

 Bakovi}eva pesma nosi jo{ jednu lepu te`wu: 
pove}avawe intenziteta `ivota, koje je povezano sa 
mukom ~ovekovom bez koje ,,nema puta na putu". Pesnik 
voli i talasawe p{enice i ogla{avawe breze tugom 
i dizawe {umskog obiqa ka visini ,,mladog Is-
usa", te obra}awe pismom umrlom ocu, ~ijim se vi-
nom - ,,~e`wa za istinom" - neprestano zagreva. 
 Bakovi}eva muza ne flertuje sa modom i ekspe-
rimentom, ali sasvim dobro stoji u prostoru savre-
mene srpske poezije. Zato je dobro slo`iti se sa 
kriti~arom Sa{om Radoj~i}em da je odnos modernog 
i tradicionalnog osnovni kqu~ za ~itawe poezije 
Blagoja Bakovi}a. 

Milo{ Petrovi} 
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Savremena ruska poezija 

 
 

VALERIJ LATIWIN 
 
 

NA PLANINI BJELASICI 

 
Sa golog vrha ti{ina caruje 
Svim podnebesjem, dokle se`e oko. 
Samo iz dola bleka se vezuje 
Sa belim stadom oblaka visoko... 
 
Od wih, mirisom vu~en bravqeg runa, 
Duh silazi {umi pa u zoni ni`u -  
Na ra{trkane krovove katuna, 
Iz wih ka nebu dimovi se di`u 
 
Izme|u kojih lete brza jata 
A prema vrelu cupka vrano `drebe. 
Ti tu oseti{ - iskon te zahvata 
I odvaja{ se od u~malog sebe, 
 
Beskraju bli`i u svakim udisajem 
Mleka ve~noga i prvorodnoga: 
Du{om ovlada ose}aj da staje 
Na prag prestola Svevi{wega Boga. 
 
 
 
TRAVKA SA NEBA 

 
Duh prole}ni se dohvati Balkana, 
Sunce zracima, `ivaq blesnu okom - 
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Raspolo`ewe, pesma, tarapana, 
Neko nazdravqa ,,vrancem", neko sokom. 
 
Nekom su tema problemi teku}i 
Neko o krizi i {ta da se ~ino - 
Ko je doma}in ko nije u ku}i, 
I ko upravqa zemqom u celini. 
 
Ja i Blagoje za na{im astalom 
O ne~em drugom: na pamet nam palo 
Da Bo`je Slovo stoluje nad svetom, 
 
Ono }e stoga da nadvisi sve to! 
I da }e biti tako kako treba 
Potvrdi travka padaju}i s neba. 
 
HO]U NA JUG 

 
Na Jug, u leto ho}u - sve mi 
Ponavqa du{a ove `eqe 
[to zlatnom pesku Dona stremi, 
Makar na jednu-dve nedeqe. 
 
Ho}u u po`ar pelin-zraka 
U onaj vrtni miris zrewa, 
u jantar dnevnih zalazaka, 
U javu sna mog i mog htewa - 
 
Gde Baskov i gde Kabzon poje 
Skupa sa donskim Kozacima, 
I gde brvnare uz Don stoje 
I moj najbli`i rod u wima. 

 
Pesme sa ruskog preveo Zoran Kosti} 
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Bele{ka o pesniku 
 
Valerij Latiwin pesnik, prozni pisac i prevodilac 
poezije, gost je i u~esnik na 27. Jefimijinim danima 
u Trsteniku i Qubostiwi. 
Ro|en je 1953. g. u stanici donskih kozaka u Kon-
stantinovskoj Rostovskoj oblasti. Stekao je dve 
fakultetske diplome - jednu na Vojnoj akademiji, drugu 
na Institutu za kwi`evnost. 
Objavqivao je u mnogim kwi`evnim glasilima Rusije: 
,,Moskva", ,,Znamja", ,,Don", ,,Sibirske iskre", ,,Poezi-
ja", ,,Ogowok", ,,Literarna Rusija", ,,Literarne no-
vine"... 
Objavio je kwige: ,,Izgon iz detiwstva", ,,Bdewe nad 
zave{tawem", ,,Stihovi tri decenije", ,,Put prema 
Donu", ,,Korewe koje govori" i dr. 
Dobitnik je nagrade ,,Suvorov", ,,Gribojedov", me|u-
narodnog priznawa ,,Oblaci", ,,Branko Radi~evi}" 
(Srbija)... 
V. Latiwin je lider i organizator pokreta za obnovu 
Koza~estva, po~asni je ~lan Udru`ewa kwi`evnika 
Srbije. 
@ivi u Moskvi. 
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Poezija 

 
 

BLAGOJE SAVI] 
 
 

MESTO NA[IH MISLI 

(o jednoj antologiji B.P.) 
 
 

~itao sam skoro neke svetlucave la`i 
u nekoj najnovijoj antologiji poezije 
gde mnogih pesnika nema 
 
pitam onu malu zaobqenu gospo|u 
taj trbuh sveta: 
- gde je mesto na{ih misli? 
- da li je re~ promenila vreme? 
- ho}e li se u poeziji bar jednom 
otvoriti grob svih? 
 
o moje proticawe 
naviko 
olak{ana bez straha 
 
qudi satiru jedni druge  
i postaju u tebi jedno 
to sam upravo i primetio 
vreme je starije i daje nam 
uvek samo jedan ~as 
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SVRAKA 

 
pokatkad stoji iza tog belog prozora 

stara samotnica 
~ujem je na banderi kako grak}e 

grra graa graaa 
,,zar }emo prekora~iti te re~i 
na koje pado{e p~ele" 
 
i svi ti weni brzi pokreti 
sada ne`no obla~e u meni 

svoje drevno poskakivawe 
uveravaju}i me da }e svakog dana 
skoro ne{to da se desi 
kao kad vazduh lizne svoj lik 
i nakon hiqadu godina 
ka`e mi 

u svakom slovu 
ko silazi sa planine da jede moj hleb 
zaustavqaju}i to vreme od drugih 
na ~ijem kraju na{i roditeqi 
nisu nam rekli 
{ta da mislimo 
 
 
 
 
KLANOVSKO PAKOVAWE 

 
tu gde naj~e{}e sedim 
na staroj o~upanoj klupi 
novi pesnici se jednostavno pojavquju 
u neprimetnom klanovskom pakovawu 
te mi{omori nebeskih rupa 



 13

ve} danas misle i dogovaraju se 
o svojim nagradama 
tako laskavo govore o sebi 
kao da ni{ta nisu uprqali 
svojom gre{kom na zemqi 
wihova re~ je bli`a pobo`nosti 
i zna da ja{e na muwi 
ali u pam}ewy pokriven bolom 
svaki wihov dan je mrtav 
nijedan wihov novi stih 
ne dodiruje me s pa`wom 
kao zaklon od oluje 
izmamquje me tajna prisutnih 
i dreme` mladih parova 
kada je bio pun mesec 
ube|ivao me je brz kvo~kin hod 
nalik na pomerawe drevnih bregova 
koji nisu imali vremena 
da bace oko na boga 
 
 
 
 
PUKOTINE STAWA 

 
ima{ li bar ne{to novo 
da obu~e{ i time spasi{ 
na{ svet - pitaju me deca 
 
ima{ li majku 
nasmejanu i samu 
{upqu kao planinu 
da jede tvoj hleb 
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da  
}utao sam 
to dolazi niotkuda 
iz nas... nizom gre{aka 
nizom gre{aka 
 
 
 
 
^OVEK SA SANDALAMA ISE^ENIM 

 
priznajem 
mogu `iveti otvoreno 
mirno provesti svoje dane 
sa svojim sandalama ise~enim 
ni{ta nije izgubqeno gre{kom 
otvaram prozor do kraja 
trwe svih stradawa nikada ne mo`e 
da zaustavi nepoznate re~i sveta 
dan uzima ono {to pra{ta{ 
u dalekim selima 
a smirenost i ovde pobe|uje 
uski put i mrtvu qubav 
dok deca raznose papire 
ti laje{ - raju 
na sve strane vidim one 
koji ne ose}aju ni{ta 
ni za koga 
 
priznajem  
dosta vremena je potrebno 
da tvoja rebra po~nu da ska~u 
za odbranu i dostojanstvo ~oveka 
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zavera crva nas jo{ dr`i u {aci 
a no} prolazi dobro 
u plavim krugovima 
prethodnog bola 
 
 
Bele{ka o pesniku 
 
Blagoje Savi} (Dowa Budriga kod Gwilana 29.03.1951) 
je srpski pesnik i pripoveda~. 
Osnovnu {kolu zavr{io je u Dowoj Budrigi, gimnaziju 
u Gwilanu, a studije jugoslovenske kwi`evnosti na 
Filozofskom fakultetu u Pri{tini. Radio je kao 
prosvetni radnik u {kolama u Gwilanu, potom bio 
direktor Narodne biblioteke u Gwilanu, a posle 
1999. godine predaje srpski jezik u Gorwem Kuscu, kod 
Gwilana. @ivi u Vrawu. 
 Poeziju je objavqivao u brojnim listovima i 
~asopisima. Zastupqen je u izborima i antologijama 
savremene srpske poezije. 
O poeziji B. Savi}a pisali su: Danica Andrejevi}, 
Mihajlo Panti}, ^edomir Mirkovi}, Zoran M. Mandi}... 
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DOBRIVOJ VUJIN 

 
 

ALBERTOVA ULICA 

 
Ulazim u Albertovu ulicu u cik zore 
ku}e su pune qudskog alkohola 
kapije strasni psi 
koji li`u jutarwu kost uspavanih 
sli~nost sa mojom glavom o~ito 
sevaju rasuti i bludni crni dimwaci 
{ta sve na wihova ogarena usta izlazi 
to je za roman ili seosku sedeqku 
sa miri{qavim ilustracijama 
oka~enog ve{a na zategnutoj `ici 
na kojoj se la`ni svitak prote`e 
nije mu ni dugonogi pevac ravan 
to je zastra{uju}i zvuk bezna|a 
nemilostivi sev iz mra~nih ku}a 
nasukane i brbqive poveza~e u tr`nicama 
pevnice pustog i praznog neba 
druga~iji pev ptica opisuju moje re~i 
moje razdragane sa~eku{e 
koje dr`e moj dom na vidnom poqu 
kako to svakom dobru i prili~i 
 
 
 

PRED IZLOGOM 

 
Pred izlogom mesarnice je zastao 
visoko podne septembarsko 
grejalo je suvi jesewi dan 
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urawao je pogledom ocvao u ritama 
uru{io se bukvalno u oblini  
sadr`aj unutra{weg doga|awa 
pretpostavqam sa ovog mesta 
iz ove kosmi~ke daqine 
sa klupe nacionalnog parka 
u {ta se to upustio namernik 
da se prosto slepio sa izlogom 
ukopao svet mogu}ih `eqa 
ili se ~isto hvata za ono ~ega nema 
a u wegovoj je nu`noj potrebi 
kako bi ispunio dan veselnika 
kako bi osetio opojni miris postawa 
kako bi dobio znak koji odobrava 
mogu}u glad 
koja je uzgred naravi privatne 
a u privatnosti je ve{tina merewa 
koliko onoga ko ima previ{e 
respore|uje {timawem 
na ime onoga ko se dr`i {tapa 
i otrcanog kli{ea zidnog sata 
za divno ~udo naglo se okrenuo 
i pri{ao javnoj ~esmi 
i utolio `e| sitog pogleda 
to se od wega nije o~ekivalo 
 
 
 
ZAPIS IZ BOLNI^KE SOBE 

 
Ako misli{ na mene  
misli na ovaj osun~an dan 
koji traje du`e od dubine no}i 
misli na moju radnu sobu 
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~itaju}i naizust nemost mojih pesama 
stranicu po stranicu `urno listaju}i 
kako bi {um listova ve} po`utelih 
i krtih ivica dopreli do mene 
misli na staze zmijolike i uske 
umre`ene u niskim {umaricama 
jer moji koraci jo{ uvek dobuju 
kao ki{ne kapi rasprskavaju}e 
po u`egloj pra{ini koja se pretvara 
u slatku ka{u na{eg poqupca 
sawaj i dawu i no}u 
sawaj uvek ispo~etka jer ja sam uvek 
u prvom svitawu u prvom sumraku 
jer znam {ta mi je zadwe 
na po~etku ~initi u ovoj belini. 
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SINI[A RISTI] 
 
 

KOLEVKA NA ROGOVIMA KO[UTE 

 
 1. 
Evo ti tikva puna hladne vode 
Oki}ena neven cvetom 
I belim jorgovanom 
[tap vi{i od pojate 
I du`i od senke sunca na zalasku 
I mesec zapretan u zlatu na Peku 
 
Evo ti vreme homoqsko 
Koje je put do Boga i natrag 
I kukavica ste{wena u svoju tu`balicu 
Koja vra}a zaboravu pam}ewe 
I vatra da se ogreju rane 
Zadobijenih strelom greha 
Na vrhuncu opasne strasti 
 
Evo ti maramica na prvom stepeniku ~udesa 
I ogledalo ba~eno pod jastuk mrtvom ro|aku 
Uvijeno u koviqe i ostavqeno da zri 
I kolevka na rogovima ko{ute 
Koju vatra upisuje u svoj plamen 
I ~iju je toplinu prvi lelek zarovio 
U nedogled nebeskog poqa 
 
 2. 
Mrtav ti otac za molitvom vapi 
Planinu jek wegov ~udovi{no pomera 
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Kaje se za u~iweno i neu~iweno 
Za zlo i gorde susrete 
[ubara mu pokidana 
Ov~arski {tap polomqen 
Zmija pod nogama sklup~ana 
Crn je od u~amelog ~ekawa 
Za vo{tanicom koja osvetqava put 
Koji }e ga mrtve du{e spasiti 
 
Majka te kr~agom punim vina zove 
Ime ti razgovetno izgovara 
Sila je nad silama {aqe 
Pre~ica da do Boga bude 
Jer ~iste du{e laste na krilima nose 
S kraja na kraj ovoga i onoga sveta 
Jer zavet bo`je mudrosti najedra svagda 
Gde je `ivot mo}niji od smrti 
Jer na kantaru svih zemaqskih vaga stoji 
^ovek je ni~iji gospodar 
^ovek je sluga svemu 
 
 3. 
Tajna je spoqa i vidi se 
Sve se svugde i u svemu vidi 
Iznutra je samo neve{ti kriju 
Mudrost je u re~ima i bo`anskom delu 
Ne u qudskim putevima 
I ne u padu u nepoznato 
 
 4. 
Sti}i }e{ i ti na veliku `etvu smrti 
Kad zaduvaju devet vetrova 
U pratwi ~etrdeset dru`benica u crnoj odori 
Navikni se na ono {to mora da do|e 
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Nema{ vi{e ni senku svoju 
Ni molitve da ti se ~itaju 
Ni bogove da se za tebe mole 
Postoji samo vrtlog prolaznosti 
I lepota iza rajskih dveri 
Qubav ne stari 
Samo se ponekad ~ini 
Da je nigde napretek nema 
uostalom ko bi premerio 
Tu|u no} oplakanu na hiqadu na~ina 
I na{ dan krcat preobiqem svega 
 
 
VIDOVDAN 

 
^estiti kne`e vazda je ovde bilo {to nigde nije 
Nismo ti presvetlo za ve~nost 
Ni za lice Gospodwe 
Ni za pepeo i prah {to osta od junaka tvojih 
 
Za razmirice i nesloge stvorismo najplodnije tle 
Za oskudicu i neznawe sijaset opravdawa 
Uspravqasmo se da bi pali 
Duh na{ ne~astivi grozomorno i danas isku{ava 
 
Premudri kne`e najglasniji su oduvek bili 
Sitne {i}arxije i odba~eni profiteri 
Sloboda je za wih dodirnuti ambis 
Nikako carstvo na nebu i o`iqak srpski 
 
Na Stra{nom sudu bla`eni kne`e 
Sudi}e se svakom za svoje ra~une 
Oprosta ni od kuda za krivdu ne}e biti 
Samo umno`eni gresi svedo~i}e ~asno 
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IVAN ST. RIZINGER 
 
 

SAWA^ 

 
Let je bio dug 

sve od Aqaske do Crnog mora 
i svi smo bili hladni 
i bilo nam je gladno 

a taj izmi{qeni vetar je duvao 
upravo kroz nas 

 
I nisam pomislio na jutro 

ni na medaqon oko maj~inog vrata 
ni kosa mi nije pocrnela 

iako je sve bilo belo oko nas 
 

samo sam jauknuo 
i iza{ao ispod pokriva~a 

 
Mene su oteli  

dajte mi spava~a 
 
 

IZ D(V)OKOLICE 

 
Nisam mislio da se {uwam 

po tvom dvori{tu 
dobri ~ove~e 

 
Ali ~ini mi se 

da sam ba{ tu negde 
izgubio svoje klikere 
i neke disko nao~are 

 
Ovde gde je nekad bila ba{ta 

puna crvenih ru`a 
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i dva velika bora 
gde je pevala zora 

spavao sam okrenut ka nebu 
na stazi posutoj 

kvalitetnim gu{~jim izmetom 
 

Ti si sad star 
i ne bi da se vra}a{ 

tako daleko 
u stomak 

to mo`e da ti otvori ~ir 
 

Ali sve dok sam momak 
mora}e{ ponekad 

da istrpi{ moj hir 
 

odrade svoje  
i prestanu 
da me broje 

 
 

ZVEZDANA 

 
E sad 

le`imo nas dvoje 
goli potrbu{ke 

i {u{kamo svoje no}ne oblutke 
kad ulete niotkud 

zelen ko dan 
skakavac jedan 

kroz otvoren prozor 
30 metara 

iznad zemqe 
 

Kakav car 
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IVAN PETROVI] 
 
 

TE NO]I... 

 
- Te no}i sam oti{ao do obli`we reke. 
Mesec je ~uvao no}, ko opijeni tamni~ar svog  

su`wa... 
U{ao sam u vodu i legao me|u zvezde. 
Sawao sam sa wima. Sawao svoj san... 
Postao sam jedan od wih! 
Sijao na vedrom nebu poput Severwa~e, pokazuju}i put  

izgubqenim du{ama... 
A reka je mirno tekla kroz no}... Treba samo slediti 

 snove! 
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NENAD TRAJKOVI] 
 
 

NEGDE... IZME\U 39. I 45. 

 
ako `ivi{ `ivot van zidina i o{trih `ica 
mo`e{ ostariti - govorila je mati 
ona je slede}eg dana postala slobodna 
mnogi su joj zavideli... mnogi su bili quti na wu 
nova mati se nije pojavila 
zato su svi mislili o wenim re~ima 
po~eli su ~uvati svoju dragu dovoqno duboku u mislima 
drugi su kupovali wive otvarali 
berberske radwe 
sawali o automobilu 
ili kako se ni{ta nije promenilo u wihovom kraju 
ve}ina je ipak dugo 
dugo {etala bez `eqe da stane 
bez ciqa 
ka tom beskona~nom prostranstvu 
 
 
NESTALA FOTOGRAFIJA 

 
u hotelu Konzervatorium u Amsterdamu 
nestala  ti je fotografija koju uvek nosi{ sa sobom 
znala si ~im si zakora~ila ulicom Van Baerlestrat 
okrenula si se i kazala 
moj ram je pust zar ne vidi{ 
i o~i su ti iznenada postale prazne 
u~inio sam ono {to jedino ~ovek mo`e 
i upisao u hotelsku kwigu gorak utisak 
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u hotelu Konzeravtorium u Amsterdamu 
znala si da }e ti nestati fotografija 
~im bude{ u{la sporednom ulicom Paulus Poterstrat  
i onog trenutka kada si se okrenula i rekla 
moj ram je pust zar ne vidi{ 
u o~ima su mi zaplovile mrtve ribe 
a ti si gorko nakon toga plakala 
 
 
NA RASKRSNICI 

 
kada sam prolazio raskrsnicu 
na putu za na{ novi grad 
nisam zastao 
to je prihvatawe svetova 
prihvatawe realnosti 
na{e `eqe ne mogu to da vrate 
ti si se okrenula - ja nisam 
ti si pustila suzu 
i ostavila je 
jer neko uvek o`edni 
 
kada sam prolazio raskrsnicu 
zastao sam 
ti si se okretala - ja nisam 
u tvom svetu Antonio Ma~ada je bio `iv 
rekao sam ti da ga ne ~ita{ 
tuga je bezvredna 
sa wom se ne trguje 
ti si pustila suzu 
i ostavila je 
za slu~aj da o`ednim 
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U spomen seqaku-intelektualcu Nenadu Mihajlovi}u 

 
 

 
POSLEDWI SUSRET SA 

NENADOM MIHAJLOVI]EM 

 
U stara~kom domu, u tu`nom azilu, 
Le`i vinogradar Mihajlovi} Nenad, 
Sklup~an kao fetus u maj~inom krilu 
Sawa Jasewina, keru{u i {tenad. 
 
Svoj vinograd sawa okupan u mleku 
Izlaze}eg sunca, hamburg, rizling rajnski, 
Podrum prepun vina i biblioteku. 
Sliku Dostojevskog nad astalom slavskim. 
 
Sawa prijateqe, glasove im ~uje, 
Preslu{ava re~i koje je slu{ao, 
I u snu se zdravi, pra{ta, razdra`uje... 
Hleb i so `ivota s wima je ku{ao. 
 
Takvog ga videh. Pred samrtnin ~asom 
Iz sna ga probudih. Popi ~a{u vode. 
I re~e mi ne{to, malo setnim glasom. 
Sutradan u Bo`je vinograde ode. 
 

Veroqub VUKA[INOVI] 
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NE[I, NA[EM VINSKOM DOBROTVORU 
 

Malo s vranim, malo s belim vinom 
Gozbio si tvoje drage goste, 
Opijo ih tom vinskom milinom 
I kad mrse i kad smerno poste... 
 
Sa rakijom i tvojim viwakom 
Terali smo neku na{u silu 
Ispravqali nepravde i Drine, 
Dozivali na{u Anu, Milu... 
 
@alili se tebi stihovima, 
Kako nas to samo `ivot meqe... 
U`ivali u tvojim vinima, 
Udarali brigu na veseqe... 
 

Milo{ Milo{evi} [ika 
 

 
 



 29

Kru{eva~ka filozofska-kwi`evna {kola 

 
 

MARKO NEDI] 
 
 

SVE JE PROLAZNO, SAMO JE  
PROLAZNOST TRAJNA 

 
Varijacije na temu trajno i efemerno  

u filozofiji i kwi`evnosti 
 

 Apstrakt: U radu se razmatra odnos ,,trajnog" 
i ,,efemernog" na op{tem planu i posebno na planu 
kwi`evnosti. Re~ ,,efemerno" zamewena je re~ju 
,,prolazno", koja u razmatrawe omogu}ava ukqu~ivawe 
teme ,,prolaznosti" kao velike i trajne teme kwi-
`evnosti i umetnosti. ,,Trajno" i ,,prolazno" do-
`ivqavaju se kao osobine imanentne samo `ivotu i 
uslov wegovih pojava i stalnih promena. Prepli-
tawe, a time i relativnost zna~ewa pojmova ,,trajnog" 
i ,,prolaznog" u istorijskom trajawu, od velikih 
imperija, koje su imale dug vek trajawa ali i nemi-
novni zavr{etak, do velikih nau~nih otkri}a, koja 
se posle nekog vremena s razlogom mogu dovoditi u 
pitawe, omogu}avalo je posmatrawe `ivota i postojawa 
kao neminovnog smewivawa ,,trajnih" ,,prolaznih" 
vrednosti i potreba. ,,Trajno" i ,,prolazno" posebno 
su vidqivi u kwi`evnsti i umetnosti, od Bublije, 
Kwige mrtvih, Epa o Gilgame{u, Ilijade, Odiseje, 
Enejide, do kwi`evnog dela na{ih pisaca, Wego{a, 
Andri}a, Crwanskog, Ki{a i drugih, u kojima tema 
prolaznosti prelaze}i u kwi`evni oblik postaje 
trajna vrednost kulture i `ivota. 
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 Kqu~ne re~i: trajno, prolazno, pro`imawe traj-
nog i prilaznog u istorijskom, nau~nom i kwi`evnom 
konteksu, prelazak u trajno zahvaquju}i kwi`evnosti. 
 U ovom izlagawu re~ ,,efemerno" zamewena je 
re~ju ,,prolazno", po{to ova druga re~ sadr`i u sebi 
i zna~ewe prve, a za obrnuto se ne mo`e u potpunosti 
tvrditi. Time se akcenat pomera sa jednog zna~ewa, 
onog koje ima re~ ,,efemerno", koja obele`ava ne{to 
kratkotrajno ili trenutno, ~ak i ne{to mawe vredno, 
na drugo zna~ewe, na ,,prolazno", koje je, iako zvu~i 
paradoksalno, trajnije i {ire od prvog, i koje daje 
mnogo vi{e mogu}nosti za zakqu~ivawe op{tije pri-
rode. Upravo zahvaquju}i zameni prvog termina drugim, 
u ovo razmatrawe ravnopravno se ukqu~uje i tema 
prolaznosti kao jedna od velikih tema kwi`evnosti 
i filozofije. 
 Odnos i pojava ,,trajnog" i ,,efemernog", od-
nosno ,,prolaznog" u filozofiji i kwi`evnosti 
pru`a, dakle, vi{e mogu}nih pristupa i zna~ewa, 
samim tim {to se nijedna od tih re~i ne mo`e 
svesti na samo jedno od wih. Na prvom mestu je onaj 
pristup i ono zna~ewe koji se odnose na wihov 
op{tiji smisao. U tom kontekstu ,,trajno" i ,,pro-
lazno" do`ivqavaju se kao osobine imanentne samom 
`ivotu i postojawu i jedan od va`nih uslova svih 
wihovih pojava, koje imaju svoje trajawe, svoj po~etak i 
kraj, a time i svoju trajnost i neminovnu prolaznost, 
ali i trag o svome postojawu. Me|usobno delovawe 
,,trajnog" i ,,prolaznog" i povremeno pribli`avawe 
wihovog zna~ewa istovremeno je jedan od va`nih 
razloga stalnih promena u `ivotu i svetu.  
 Ono, me|utim, {to je trajno u jednoj sferi i 
iz jedne perspektive posmatrawa, ne mora biti trajno 
u drugoj. Naprotiv, ponekad mo`e postati prolazno 
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samo ako se malo pomeri ta~ka posmatrawa, a pogo-
tovo ako se ona pomeri radikalno. U tim okvirima 
mogu}no je nagla{avati svojstva pojedina~no posma-
tranih pojava i procesa, sa usmeravawem pogleda na 
wihove specifi~nosti. Prolaznost se zato mo`e 
identifikovati kao osobina pojedina~nog posto-
jawa, trajnost kao mogu}na osobina op{tijeg plana 
postojawa. Prolaznost je svojstvo pojedina~nog `i-
vota, trajnost `ivota uop{te. To tako|e zna~i da je 
temu trajnog i prolaznog mogu}no i potrebno posma-
trati iz posebnih, ponekad i razli~itih perspek-
tiva - nau~ne, filozofske, u wenim okvirima prven-
stveno gnoseolo{ke i aksiolo{ke, zatim sociolo{ke, 
kulturolo{ke, kolektivne, nacionalne, subjektivne, 
umetni~ke, kwi`evne, u woj u prvom redu vrednosne, 
ali i esejisti~ke i kriti~ke, na kraju egzistenci-
jalne i pragmati~ne, kao i mnogih drugih. Ve} time 
se zna~ewa ,,trajnog" i ,,prolaznog" pokazuju kao odista 
slo`ena, vi{ezna~na i gotovo neiscrpna. 
 Ovi pojmovi, dakle, mogu se problematizovati 
iz razli~itih razloga, zavisno od osnovne motivacije 
koja pokre}e razgovor o wima i op{teg duhovnog, 
intelektualnog, pa i dru{tvenog konteksta u kojem 
se procewuju. Neposredni motiv, kao i funkcija 
koju treba da ostvari teorijska ili esejisti~ka te-
matizacija ovih re~i i pojava koje one ozna~avaju 
tako|e ima znatan udeo u tuma~ewu wihovog smisla. 
Isto tako je va`no koji sistem vrednovawa i koja 
vremenska i prostorna perspektiva se uzimaju kao 
okvirne za procewivawe neke pojave, nekog ost-
varewa, i za odre|ivawe wihovih svojstava i vred-
nosti, da bi se na osnovu toga moglo govoriti o 
wihovom trajnom ili prolaznom karakteru. [to je 
{iri vremenski okvir posmatrawa, {to je {iri 
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sadr`inski, ~iweni~ki i relacijski kontekst na 
koji se poziva tuma~ewe, to je mawa mogu}nost 
pogre{nih zakqu~aka o zna~aju, vrednostima i 
svojstvima odre|enih pojava i wihovog trajawa u 
vremenu, jer je selekciju unutar sistema, zatim 
analogiju sa ostalim sli~nim pojavama samo po 
sebi izvr{ilo vreme, odnosno dubqi pojedina~ni 
ili op{ti uvidi u pojave. 
 Posebno je zna~ajno pri posmatrawu i pro-
cewivawu zna~ewa ,,trajnog" i ,,prolaznog" izbe}i 
diktat ili uticaj neposrednog egzistencijalnog 
ili ideolo{kog i politi~kog trenutka u wihovih 
prolaznih vrednosnih kategorija, koje se, zavisno 
od duha vremena, od wegovog dominantnog intelek-
tualnog, ideolo{kog, eti~kog, emotivnog ili stva-
rala~kog senzibiliteta, od novih znawa, novih te-
orija, novih tehnolo{kih mogu}nosti, neminovno 
mewaju. Distanca od neposrednog vremena, od wego-
vih polaznih znakova i privremene ikonografije 
omogu}ava objektivniji, {iri, potpuniji uvid u 
vrednosni sistem pojava, li~nosti, nau~nih ili 
umetni~kih doprinosa, i ta~nije zakqu~ke o wiho-
vom trajnom ili trenutnom zna~ewu za oblast ili 
disciplinu u okviru koje se procewuju. Za op{tija 
razmatrawa su{tine wihovog odnosa ,,trajnog" i 
,,prolaznog" i wihovog relativizovanog zna~ewa 
mo`e poslu`iti slede}i retori~ki paradoks iska-
zan u obliku aforizma, koji je istovremeno i ta~an 
i sam po sebi protivre~an. On glasi: Sve je 
prolazno, samo je prolaznost trajna. Pored toga {to 
mo`e poslu`iti za eventualno semanti~ko i filo-
zofsko tuma~ewe, ovaj iskaz heraklitovske prirode 
istovremeno ukazuje na me|usobnu uslovqenost oba 
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pojma i na izvornu relativnost wihovog zna~ewa 
kao na wihovo su{tinsko unutra{we svojstvo. 
 Pored trajnog zna~ewa koje su imale i koje u 
istorijskoj perspektivi i daqe imaju mnoge pojave 
takozvanog dugog trajawa, od naroda i jezika, wihove 
umetnosti, pisma, kwi`evnosti, istorije, nauke, 
gradova, spomenika, do religije, folklora i kul-
ture uop{te, koje su vrednosno odre|ene samim svo-
jim trajawem, iskustvo istorije posebno potvr|uje 
neminovnost prolaznosti i, u novim i izmewenim 
dru{tvenim, politi~kim i `ivotnim okolnostima, 
neminovnost smene odre|enih vrednosti i zna~ewa, 
koje su u jednom vremenu i pod jednim uslovima 
izgledale trajne, da bi vremenom izgubile takvo 
svojstvo i trestale takvim biti. Ne treba posebno 
pomiwati nestanak velikih svetskih civilizacija 
i kultura, velikih carstava i imperija, od persi-
jskog, rimskog i vizantijskog do osmanskog, ruskog 
i austrijskog, nestanak dr`ava, dinastija, naroda, 
wihovih jezika, posebno naroda i wihovih jezika. 
Hazarski sindrom nadvija se stoga nad sudbinu 
mnogih malih naroda dana{weg i budu}eg vremena, 
kao {to se nadvijao nad sudbinu mnogih malih 
naroda i u pro{losti. 
 Izuzimaju}i istorijske tokove koji su nega-
tivno uticali na vek trajawa pojedinih pojava i 
procesa, dana{wa globalizacija, na primer, kao 
svetski proces u vremenu postmoderne, odnosno 
postpostmoderne ili dekonstrukcije, zahteva ne 
samo nauku u celini, istoriju, informacije i ko-
munikacije, ekonomiju, jezike i kulture, nego i 
samu umetnost, koja je po definiciji najindividu-
alnija oblast ispoqavawa ~ovekovog duha i stva-
rala~kih potreba. Globalizacija sveta i globali-
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zacija znawa i ~ovekovih potreba stoga, ako se bude 
{irila nekriti~ki i stihijno, ili programirano 
i dirigovano od strane mo}nih nacija, pored 
mnogih privremenih pozitivnih, ponekad i trajni-
jih doprinosa, kojima }e se poboq{ati uslovi i 
na~in `ivota obi~nih qudi, u jednom trenutku 
mo`e veoma negativno uticati na opstanak nacion-
alnih kultura i nacionalnih jezika i svega onoga 
{to oni podrazumevaju, a samim tim, u du`em vre-
menskom toku, i na opstanak pojedinih naroda u 
svetu i wihove kulture i umetnosti. Spoqa{we od-
like stvarnosti danas, zahvaquju}i brzom razvoju 
nauke i informacionih tehnologija, naro~ito in-
terneta (te ,,digitalne galaksije", kako se popu-
larno ka`e), mnogo su druga~ije u odnosu na odlike 
poznate pre pola veka, a pogotovo u odnosu na one u 
ranijem vremenu. Osnovno pitawe koje tra`i opti-
malan odgovor u dana{wem vremenu uniformisawa 
i globalizacije jeste: kako da se mali narodi i 
samosvojne kulture bez prevelikog rizika po svoj 
nacionalni, jezi~ki i kulturni identitet pri-
lagode novom stawu i novim vrstama potreba i iza-
zova koje ono name}e, i kako da se ne izgube u moru 
uniformnosti koje preti da ih jednog dana ,,sve po-
topi".  
 Iako bi ,,efemerno", odnosno ,,prolazno" mo-
ralo imati najmawe pristupa u nau~nu sferu, u kojoj 
se istra`ivawa i zakqu~ci izvode na osnovu poverqi-
vih ~iwenica i uzroka i predvidqivih posledica, 
izgleda da se ono i tu, kao i u kwi`evnosti, uglav-
nom u onoj sa posebnom namenom, s vremena na 
vreme sasvim opravdano mo`e na}i, i to ne samo 
zato {to se prethodna nau~na otkri}a novim 
ispitivawima i izumima opovrgavaju ili u pot-
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punosti negiraju, ve} zato {to se u odre|enom ste-
penu iznutra prevazilaze i {to sama po sebi zas-
tarevaju. Posmatrane u tom kontekstu, Darvinova 
teorija o poreklu ~oveka ili Ajn{tajnova teorija 
relativiteta, na primer, teorije koje su pre sto 
godina smatrane nedodirqivim, epohalnim i krajwim 
dostignu}em nauke i ~ovekovih nau~nih i intelek-
tualnih mo}i u obja{wewy funkcionisawa sveta i 
pojednih wegovih me|usobno uslovqenih relacija, 
danas su na razumqivoj proveri. I wima i mnogim 
drugim nau~nim teorijama u razli~itim nau~nim 
oblastima preti objektivna opasnost od prevredno-
vawa, ~ak i od negacije, odnosno od objektivnog 
prestanka trajawa u nekom budu}em vremenu. 
 Ovom prilikom i na ovom skupu neophodno je 
zasebno poqe tuma~ewa pojmova ,,trajnog" i ,,efe-
mernog", to jest ,,prolaznog", usmeriti na primenu 
wihovog zna~ewa u okviru umetnosti i kwi`evnosti, u 
sferu onoga {to je svojim su{tinskim delom plod 
subjektivne, dakle individualne stvarala~ke pot-
rebe, imaginacije i intuicije, odnosno estetskih, 
konstruktivnih i drugih autorskih sposobnosti, 
kriterijuma i principa, i ~iji su smisao i wegova 
mogu}na trajnost zbog toga podlo`ni posebnim 
oblicima vrednosti i kriti~kog proveravawa. Ako 
je prolaznost `ivota i svih wegovih vrednosti i 
oblika postojawa jedan od ~esto tematizovanih pred-
meta filozofije, religije, nauke uop{te, svakodnev-
nog `ivota, ona je istovremeno i jedna od ~estih tema 
umetnosti u celini, a u wenom okviru u prvom redu 
kwi`evnosti. Ali i u granicama umetnosti, odnosno 
kwi`evnosti, mogu}no je, ponekad i neophodno, po-
jedina ostvarewa posmatrati iz razli~itih perspek-
tiva i u razli~itim kontekstima, da bi se dobila 
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potpunija slika o wihovom kwi`evnom zna~ewu i 
stvarnim estetskim i umetni~kim dometima, a time 
i o stepenu wihove trajnosti u vremenu. 
 U tom kontekstu posmatrana, tema prolaznosti 
pojavquje se u kwi`evnosti kao jedna od wenih ve-
likih tema od samih po~etaka pismenosti, pa i 
ranije, sve do dana{wih dana. U nekim kwi`evnim 
periodima ona je bila frekventnija, u nekim je 
ustupala mesto drugim temama, ali nikada nije u 
potpunosti nestajala iz kwi`evnih dela. Ne treba 
se posebno prise}ati velikih spevova svetske kwi-
`evnosti, kakvi su Ilijada, Odiseja i Enejida, pre 
wih setiti se Epa o Gilgame{u i egipatske Kwige 
mrtvih, zatim Biblije (naro~ito Kwige propovjedni-
kove), zatim gr~ke i rimske lirike, sredwovekovene, 
barokne i romanti~arske poezije, i drugih kwi`evnih 
dela iz daqe i bli`e pro{losti, u kojima je izme|u 
ostalog tematizovana prolaznost kao neminovnost i 
usud svakog pojedina~nog `ivota, pa videti da je ta 
tema podjednako zaokupqala qude ranijih vremena, 
kao {to ih, ne{to druga~ijim razlozima motivis-
ana, zaokupqa i danas. Ona je najte{we povezana sa 
do`ivqajem smrti, strahom od prestanka `ivota, 
tako|e velikom kwi`evnom i umetni~kom temom 
svih vremena, i sa spoznajom neminovno tragi~nog 
polo`aja ~oveka u svetu, u dru{tvu i u vremenu. Ta 
tema, odnosno uvi|awe neminovnosti prolaznosti 
ne samo pojedina~nog `ivota nego i neposrednih 
`ivotnih vrednosti i razli~itih oblika wihovog 
ispoqavawa, kao konstanta je s razlogom nagla-
{avana i u modernoj kwi`evnosti, u kojoj se tragi~ni 
polo`aj ~oveka u stvarnosti podrazumeva kao ima-
nentna ~iwenica postojawa i svakog pojedina~nog 
`ivota. 
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 Promena, nestajawe, zamena jednih oblika 
`ivota i funkcionisawa drugim oblicima, promena 
emocija, morala, promena kulturnih obrazaca i 
mewawa duha vremena, promena ideologija, nestanak 
porodica, prestanak iluzije, nade, qubavi, pri-
jateqstava, pravde, slobode, izmena individualnih 
stavova razli~ite prirode, od eti~kih i emotivnih 
do politi~kih i poeti~kih, na kraju prestanak 
verovawa u ne{to zavi~ajno, naizgled trajno i ne-
promenqivo, a u su{tini samo u sebi podlo`no 
promeni, kao i drugi oblici posebnog ili kolek-
tivnog odnosa prema razli~itim vidovima posto-
jawa i manifestovawa ~ovekovog pojedina~nog i za-
jedni~kog `ivota i stvarnosti u kojoj `ivi, oduvek 
su se pojavqivali kao va`ne i nezaobilazne, naj~e{}e 
i kao kqu~ne, trajne i opsesivne teme kwi`evnog 
oblikovawa. Svi takvi kwi`evni sadr`aji podra-
zumevaju prethodnu promenu, reme}ewe, negaciju, pa 
i prestanak ranijeg stawa, odnosa i vrednosti. 
Samim tim {to su takvi sadr`aji bili deo po-
jedina~nog `ivotnog, emotivnog ili intelektual-
nog iskustva, oni su postajali i deo pro{losti, a 
time istovremeno i jedna od osnovnih inspiracija 
umetni~kog i kwi`evnog stvarawa. Pritom su naj-
ve}i prostor u kwi`evnim delima zauzimali oni 
sadr`aji `ivota i oni autorski stavovi u kojima su 
problematizovane prethodne `ivotne vrednosti, 
koje su na taj na~in, u pro`imawu sa novim oblicima 
i do`ivqajima stvarnosti, omogu}avale ubedqivu i 
neposrednu pesni~ku, narativnu ili dramsku 
transpoziciju izabranih kwi`evnih predmeta. Is-
tovremeno, zavisi iz koje perspektive je posma-
trana, ve}ina tih pojmova i slo`enih, vrlo ~esto i 
protivure~nih relacija me|u wima zadr`avala je u 
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kwi`evnim delima upravo atribute trajnosti, ne-
promewivosti i velikog zna~aja koji su imali i u 
individualnom i u kolektivnom `ivotu, zbog ~ega 
su i postali stalni sadr`aji kwi`evnosti. 
 Pro{lost, se}awe na pro{lost, kao trajna 
inspiracije umetnosti, potreba za jezi~kom, emo-
tivnom, misaonom i doga|ajnom i ~iweni~kom re-
konstrukcijom detiwstva i mladosti, zlatnog doba 
`ivota, u kojem je pojedina~no postojawe bilo 
neoptere}eno mi{qu o smrti i strahom od we, u 
kojem je u ~oveku neprestano obnavqana spontana 
nada u budu}i `ivot i u beskrajno vreme koje mu 
predstoji, nametali su i odre|ene predmete i teme 
~itavoj kwi`evnosti u svim vremenima i u svim 
kwi`evnim epohama. Otuda toliko va`nih i nezao-
bilaznih kwi`evnih dela posve}enih detiwstvu, 
mladosti, mladala~koj qubavi i drugim oblicima 
potvr|ivawa ~ovekove li~nosti. Takva ostvarewa 
govore ne samo o trajawu i zna~ewu takvog vremena 
u nekada{wem pojedina~nom `ivotu ve} posredno i 
o wihovom prestanku i nepostojawu u vremenu stva-
rawa kwi`evnih i umetni~kih dela na sli~ne teme. 
Od Vijonovog pesni~kog zave{tawa i pitawa u 
poznatoj baladi o negda{wim gospama koje se re-
frenski ponavqa: ,,Mais ou sont les neiges d’antan?" 
(,,Gde su lawski snegovi?"), pa, na primer, preko 
Wego{evih stihova: 
 
,,Na{e `izni proqe}e je kratko,  
znojno qeto za wima sqeduje, 
smutna jesen i ledena zima." 
 
do uzdaha Milete Jak{i}a: ,,Stvari koje su pro{le, 
gde su one?" iz pesme ,,Stvari koje su pro{le", ono 
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{to je nestalo, {to je jedno vreme optimalno tra-
jalo, {to je s razlogom ili bez wega pro{lo u deo 
pro{losti i se}awa, i za ~im se naj~e{}e 
opravdano `ali, sa pesni~kim simbolima kao {to 
su san, sneg, ru`a, zora, godi{wa doba, reka, 
mladost, telesna lepota i mnogi drugi, ne samo zato 
{to je imalo zna~ewe neprikosnovene vrednosti u 
neposrednom `ivotu lirskog ili narativnog sub-
jekta, ve} i samim tim, zapravo iskqu~ivo samim 
tim {to je opevano u kwi`evnosti, {to je preneto 
u drugi vid postojawa, prerastalo je u deo za-
jedni~kog trajnog duhovnog i umetni~kog iskustva i 
odgovaraju}eg sistema u kojem je stvoreno. Na taj 
na~in ono {to je prolazno postajalo je trajno jer je, 
prelaze}i u sferu jezika i kwi`evnosti, u pri~u, 
znawe i iskustvo, dobijalo drugi, trajniji oblik 
pojavqivawa i druga~iji ontolo{ki status. Time je 
i sama kwi`evnost, kao i druge oblasti ~ovekovog 
duhovnog i stvarala~kog samopotvr|ivawa, pre-
lazila u trajnu vrednost `ivota, kulture, pojedina~nog 
i kolektivnog postojawa i identiteta. 
 S druge strane, mnogi drugi oblici i pojave 
`ivota, istorije, kulture, nauke, javnog i dru{tvenog 
`ivota, sama struktura `ivota, struktura sveta, 
ritmi~no ponavqawe odre|enih pojava i potreba i 
u kolektivnom i u pojednina~nom `ivotu, ako su 
bili imperativni delovi trajnog kolektivnog iskustva 
ili va`ni, nezaobilazni sadr`aji svesti pojedi-
naca, deo wihove pro{losti, se}awa  i znawa, same 
strukture wihove li~nosti, samim tim {to su pre-
thodno objektivno i primarno predstavqali bitne 
osobine i vrednosti `ivota uop{te, uslov wegovog 
funkcionisawa i wegov arhetip, tako|e su posta-
jali, nekada svesno i programski ~esto i nesvesno, 
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va`ni i sami po sebi podrazumevani predmeti 
umetnosti i kwi`evnosti. 
 Cela pri~a o trajnosti i prolaznosti time se 
vra}a u okvire i zna~ewa odre|enog vremena i pros-
tora i wihovog sistema vrednosti i imanentnih 
`ivotnih potreba, u kojima su upravo pojedina~ne 
vrednosti i potrebe mnogo odre|enije i uslovqenije 
formirane nego {to bi to wihovi izdvojeni primeri 
podrazumevali. Na taj na~in su i pojedina~ni `ivot 
i pojedina~no iskustvo prelazili u op{ti, u za-
jedni~ki `ivot, jer su primarno bili uslovqeni 
wime. I obrnuto, kwi`evnost je kao duhovna delat-
nost neposredno uslovqena pojedina~nim iskustvom 
i pojedina~nom vizijom `ivota i svih va`nih od-
nosa u wemu, a oni su, s druge strane, najneposred-
nije bili povezani sa trajnim i stabilnim `ivotnim 
strukturama, potrebama i vrednostima. Kwi`evnost je 
tim neprestanim preplitawem i pro`imawem op{teg 
i pojedina~nog, stabilnog i privremenog, stvarnog 
i subjektivnog, trajnog i prolaznog dobijala neke od 
svojih najva`nijih sadr`aja i veliki razlog svoga 
nastanka. 
 Ivo Andri} ne zavr{ava slu~ajno gotovo sva 
poglavqa svog najpoznatijeg romana simboli~nim 
re~enicama o trajnosti i ve~nosti mosta. Za wega je, 
me|utim, sam `ivot ,,neshvatqivo ~udo, jer se ne-
prestano tro{i i osipa, a ipak traje i stoji ~vrsto 
kao na Drini }uprija'". Prolazno i trajno, iako 
posmatrani u odre|enim vremeniskim okvirima, u 
tim iskazima toliko su me|usobno uslovqeni, da 
im je prirodno mesto u istim re~enicama. Milo{ 
Crwanski u  Lamentu nad Beogradom tako|e spaja 
prolaznost pojedina~nog `ivota i trajnost grada, 
simbola op{teg i nacionalnog trajawa: 
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Jan Majen i moj Srem, 
Pariz, moji mrtvi drugovi, tre{we u Kini, 
privi|aju mi se jo{, dok ovde }utim, bdim, i mrem, 
i le`im, hladan, kao na pepelu klada. 
Samo, to vi{e i nismo mi, `ivot, a ni zvezde, 
nego neka ~udovi{ta, polipi, delfini, 
{to se tumbaju preko nas i plove, i jezde,  
i urli~u: 'Prah, pepeo, smrt je to.' 
A vi~u i rusko 'ni~evo' - 
i {pansko 'nada'. 
 
Ti, me|utim, raspe{, uz zorwa~u jasnu. 
sa Avalom plavom, u daqini, kao breg. 
Ti treperi{, i kad ovde zvezde gasnu, 
i topi{, ko Sunce, i led suza, i lawski sneg. 
U Tebi nema besmisla, ni smrti. 
Ti sjaji{ kao iskopan stari ma~. 
U tebi sve vaskrsne, i zaigra, pa se vrti. 
i ponavqa, kao dan i detiwi pla~. 
A kad mi se glas, i o~i, i dah, upokoje. 
Ti }e{ me, znam, uzeti na krilo svoje. 
On tim dvema strofama, i celom poemom, izme|u 
ostalog kazuje da prolazno i trajno jedno bez drugog 
ne mogu postojati i da se jedno i drugo neprestano 
pro`imaju. Tako ni Danilo Ki{ na zakqu~nim stra-
nicama svog Pe{~anika, posle re~enice da je ,,sve 
{to nad`ivi smrt" ,,dokaz qudske veli~ine i Jahvine 
milosti", ne ponavqa slu~ajno ~uveni stih: ,,Non 
omnis moriar!" - (,,Ne umire sve moje!"), odnosno ,,Ne}u 
umreti sav!", iz jedne od Horacijevih oda. Posle tog 
iskaza on navodi autenti~no pismo svoga oca, koji 
je umoren u Au{vicu, i od wegovih bele`aka, misli 
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i re~i oblikuje roman i u wemu trajno ~uva wegov 
nestali lik i wegovu osobenu viziju `ivota. 
 Na taj na~in simboli~no nad`ivev{i smrt, 
kwi`evnost je, zahvaquju}i estetski oblikovanom 
jeziku i kwi`evnoj formi, ono {to je prolazno, 
{to je u jednom vremenu bilo `ivo i {to je kao 
takvo nestalo, legitimno pretvorila u trajno. Tako 
je bilo u dosada{wem iskustvu kulture i tako }e 
verovatno biti ,,dok je sveta i veka". Jer u granici 
sveta i veka, i u granicama jezika, kulture i po-
jedina~nog i kolektivnog `ivota, mo`e se istovre-
meno spajati i razdvajati trajno i prolazno, a da 
time nijedan od ta dva pojma ne izgubi svoj osnovni 
smisao. I u tom spajawu i razdvajawu pronalazi}e se 
simboli~na i stvarna nit vodiqa ~ovekovog ~ulnog 
i emotivnog `ivota, wegovog mi{qewa i postojawa, 
wegovog trajawa i stvarawa. ,,Trajno" i ,,prolazno" 
tako }e i u stvarnom `ivotu i u `ivotu umetnosti i 
kwi`evnosti sa~uvati svoje prirodno zna~ewe. 
 
______________ 
Izlagawe na Filozofsko-kwi`evnoj  
{koli u Kru{evcu 
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Pri~a 

 
 

TIODOR ROSI] 
 
 

ORLOVO GNEZDO 
 

 
 Враћао се Стефан Немања, велики жупан, из 
неке далеке земље. Надомак свога двора, на увору 
Људске реке у Рашку, имао је шта и да види: неки 
људи у мрежу ухватили човека, везали му ноге и руке, 
па му главу у воду потапају, а спремају се, богме, и да 
га обесе. 
 – Шта вам је учинио тај човек кад га тако 
мучите? – упита Немања. 
 – Ово није човек! То је нечиста сила! Здухач! 
Предводи градоносне облаке – потуче нам летину! – по-
вичу они. – Све док га не обесимо, нема нам напретка! 
 Немања им једва некако објасни да тај човек не 
води градоносне облаке него да је то Павле Златокрил, 
господар града Злоступа, чувар рудника Брсково. 
Мајка га родила крилатог да чини добро а не зло. На 
једвите јаде избави Павла Златокрила. 
 Видећи да је избегао сигурну смрт, Златокрил 
побратими Немању. Ишчупа из крила златно перо и 
каже му: – Ако будеш у невољи, протри ово перо и позови 
ме, Богом побратима. 
 Немања узе златно перо, поздрави се са побра-
тимом и оде својим путем. После неког времена крене 
он у обилазак градова. Дојавили му о некаквој завери. 
И већ одоцнио, појаше коња према Пазаришту, уз 
реку. Али, не лези враже! Немања јаше, а нешто га 
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дозива. Чује се однекуд и пригушен смех; из даљине 
нешто цвили. Немања ћути, не одзива се. Јаше. Код 
једног речног завијутка, насред реке, на спруду, угледа 
девојку – бели се. Месечина као дан! Маше му. – 
Немања! – дозива га. 
 Господар Рашке трља очи, гледа девојку у 
белом, распуштене косе до појаса, али – ћути и јаше. 
Зна он: не ваља се нечастивом одазвати. На другом 
завијутку девојка сребрне косе. – Немања! – маше му. 
На трећем девојка златне косе. – Немања, Немања! – 
зове га. Кад се смеје – зоре свићу, кад га зове – сијасет 
звончића звони. 
 Превари се господар Рашке; није му срце од 
камена, и њега је мајка родила: одазове се. Кад хоћеш 
– нема ни реке, ни девојака бујне, сребрне и златне 
косе. Сâм он на стени, у мраку мрклом. Као кроза сан, 
сети се да је кренуо за гласом златокосе девојке и да је 
зашао у неку помрчину. Више се не сећа ничега, 
савладао га дубок сан. 
 Кад је свануло и сунце грануло, а Немања 
погледао око себе, схватио је да је заточен у пећину 
Орлово гнездо. Испод њега хучала је Рашка, низ реку 
се чули гласови трговаца, занатлија, цариника и 
попова – допирали су с Пазаришта. Изнад себе угледао 
је стену и парче неба, видео је улаз у пећину Вилин 
разбој, а изнад њега спазио и пећину Очи разбоја. 
Схватио је све. 
 Из стене, зачула се песма. Од ње да повилениш; 
од милине затрептало лишће на дрвећу, уздахнуо 
камен, заиграле рибе у модроокој Рашки. У Вилином 
разбоју певале су девојке – црнокоса, сребрнокоса, 
златокоса. Ткале су свадбено платно, простирку за 
брачну постељу Немање и златокосе виле. 
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 Изнад Вилиног разбоја, на стени, испред улаза у 
пећину Очи разбоја, угледао је плавооку девојку. 
Чувала је стражу, да он, неким чудом, не утекне из 
заточеништва. Виде да је пропао, да више никада неће 
видети старог оца, милу мајку и вољену браћу. Сузе му 
ударише на очи кад помисли да више никада неће 
видети поносну Србију. Паде на стену и зајеца: 
 – О Свети Ђорђе, ратниче! Избави ме из ове беде! 
 На коленима, ничице, очајан, једнако молећи 
Светог Ђорђа за помоћ, сетио се побратима Павла 
Златокрила и његовог златног пера. Прекрстио се, 
протрљао перо, завапио: 
 – Побратиме, где си? Погибох! 
 Господар Рашке још то није ни изустио, а 
побратим Златокрил већ се пред њим створио. Одвратио 
пажњу виле чуварице на стени испред пећине Очи 
разбоја, ушуњао се у пећину Вилин разбој, донео Немањи 
већ изаткано платно. Један крај платна привезао за 
самотно дрво испред Орловог гнезда, спустио низ 
стену побратима; вратио га старом оцу, милој мајци, 
браћи рођеној. Вратио га у поносну Србију. 
 
 

MAJ^INA DU[ICA 
 

 Подигне се једанпут Реља Крилатица од Новог 
Пазара и оде неким послом у Латине. Турчин Иса-бег 
то искористи па удари на његову област, огњем и 
мачем заузме Нови Пазар, похара Рељин двор, зароби 
његову супругу принцезу Светлану, а децу му, Јована 
и Јовану, отера од куће да се злопате од немила до недрага. 
 Силан Турчин Иса-бег испрва је лепо поступао 
према Рељиној супрузи. Ласкао јој, обасипао је поклонима, 
умиљавао се, наговарао да му постане жена, погази 
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часни крст и пређе у ислам. Принцеза Светлана ни 
главу да окрене на Турчина! Једнако плачући, мислила 
је на децу, а њега презирала, мрзела. 
 Кад Турчин виде да ништа не моће постићи, 
веома се расрди и нареди да принцезу Светлану затворе у 
Кулу мотриљу, не би ли у тамници попустила. Узалуд! 
Принцеза постаде још тврђа, непопустљивија. Одбијала је 
чак и храну од крвника који јој је децу отерао и дом 
разорио. Тамновала је, једнако се молећи да јој Бог 
децу изведе на прави пут, да их заштити од сиротиње 
и голотиње, а њу да што пре узме са овога света и 
ослободи мука. 
 Дочује у Латинима Реља Крилатица шта је било 
од његовог двора, да му је силан Турчин Иса-бег отерао 
децу, а жену, принцезу Светлану бацио у тамницу, 
земљу опустошио; врати се из латинског приморја. У 
једној воденици на реци Јошаници, према планини 
Рогозна, пронађе децу Јована и Јовану – од глади, 
дивљих звери и Турака склонио их слуга Милутин. 
Прикупи Реља војску па крене на Турке. 
 Ослободи сву своју област, зароби и погуби 
силног Иса-бега, поврати Нови Пазар, заузме Кулу 
мотриљу. Али касно! Због туге за децом и глади, пркосна 
и поносна принцеза Светлана више није била међу 
живима. 
 Шест дана оплакивали су принцезу – шест дана 
и шест ноћи. Седмог дана сахранили је поред цркве 
Светог Петра и Павла. Сваког дана Јован и Јована, брат и 
сестра, долазили мајци на гроб. Сваког дана тужили за 
мајком. У тузи и болу испратили пролеће, дочекали 
лето; не приметише косидбу и вршидбу; мимо њих 
минула јесен и корпе пуне грожђа, јабука, крушака, 
разног поврћа – плодова земље; у тузи не осетише ни 
ледену зиму; о Ђурђевудне мајци на гроб понели ђурђевак. 
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Ишли низ реку Рашку, птице их пратиле, дрвеће 
размицало своје зелене крошње; дошли до Петрове 
цркве, до мајчиног гроба; а тамо, на гробу принцезе 
Светлане, изникла мајчина душица, миомирисни цвет. 
 Никада до тада Јован и Јована, брат и сестра, 
нису осетили милији мирис; обузете миомирисом и 
птице су весело кликтале, пчеле радосно зујале, а други 
цветови извијали главе према мајчиној душици. Такав 
је то цвет: лечи оне којима се вилице грче па не могу 
да говоре, храни децу која немају апетит, миомирисом 
уклања лишајеве и мајчински бди над болеснима. 
 Угледавши цвет, брат и сестра осмехнуше се 
први пут после мајчине смрти, и учини им се као да је 
мајка ту, поред њих. 
 

VILIN KOWIC 
 
 Некада су мајке рађале крилате кћери. Повијале 
их у буково лишће и остављале у гајевима, поред језера 
или река. Мале виле се умивале сунцем, а напајале росом. 
Расле и дорастале до девојака, али каквих девојака – 
кад заиграју, трепте као лиске јасике; кад запевају, са 
њима певају горски извори, дрвеће у гори, звериње у 
планини, траве у пођу, орао крсташ кликће од радости. 
 У истом дану родила мајка Горицу, а Вишеслав, 
господар српске Достинике, добио сина Радослава. 
Горицу мајка повила у буково лишће, а наследника 
Достинике повили у свилу. Оставила мајка Горицу 
испод букове гране, да се сунцем умива и росом напаја, а 
Радослава ставили у златну колевку, умивали га водом 
мирисном, напајали млеком кошутиним. Горица дорасла 
до вилинског кола, Радослав до коња, копља и првог 
лова. У лову угледао Горицу. Угледала и Горица Ра-
дослава. Загледали се једно у друго. 
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 Седам дана Радослав долазио у гору, седам 
дана Горице није било у колу. 
 Једној старој злој вили буде сумњиво што се 
Горица издваја, што се песмом не јавља. Кад једном 
Горица крене да се састане са Радославом, стара злоћа 
кришом пође за њом. Дошуња се до горског извора. 
Угледа вилу Горицу и стаситог Радослава – држе се за 
руке, кренули ка планинском језеру. Како их угледа, 
матора злоћа узвикне: 
 – Ихи, ихи јар! Чиворога, чиворог! 
 Претвори Радослава у вилиног коњица. Од 
његових ногу и тела постане вретено, од руку се 
створе опнаста прозрачна крила. 
 Кад виде шта се деси, Горица заплака горко и не-
утешно. Са њом заплакаше рибе у језеру, птице у шуми, 
зечеви у пољу, орао крсташ у облацима, звериње у гори. 
 Злу вилу то још више разљути. Бесна, дохвати 
Горицу за косу, искиде јој добар прамен косе злаћане, 
баци га на земљу. Стара злоћа се задовољно зацерека и 
оде, а од Горичиног прамена створи се планинска 
трава – вилина коса. 
 Вилин коњиц узлети, полети према вилиној 
коси, покуша да слети, али га ветар одува. Поред 
вилине косе стара злоћа оставила је ветар. Он спречава 
вилиног коњица да слети на вилину косу. 
 Откако је зла вила изговорила "Ихи, ихи јар! 
Чиворога, чиворог!", вилин коњиц стално покушава да 
се састане са Горицом. Лети немирно, хитро, изнад 
воде, покушава да слети на вилину косу, тражи 
Горицу. Вила Горица је тужна и претужна – у колу не 
трепти као лиска јасике, кад пева, расплаче траву и 
зеца у пољу, орла крсташа у облацима, звери у гори, 
птице у шуми, рибе у води. 
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QUBICA NENEZI] 
 
 

DUKAT 
 
 

Било је то тешко време, посебно за онога  ко је 
тада  био дете. Завршио се рат, дошла окупација и све 
што њу прати: сиромаштво, немаштина сваке врсте, 
умор од свега претходног. За њих троје, сестру од пет, 
њу са седам година и брата који је зашао тек у трећу, 
та година је била још трагичнија. Изгубили су мајку. 
Често су стајали у групици укочени, збуњени, пуни 
неразумевања и потпуно празни.Годинама иза тога су 
им та осећања била нераздвојни пратиоци. Били су 
ускраћени за безбрижност у мајчином загрљају, за оно 
топло осећање сигурности, које пружа мајчина рука и 
осмех.Тога више никада није било иако се цела 
породица трудила да то надокнади, посебно баба.  

Кућа је имала неколико соба и ''задњу собу'' у 
коју су деца ретко залазила. Кад јој је било десет година, 
баба је позвала да дође у ту собу. Било је ту пуно 
сандука са брашном и пшеницом, дрвених чаброва које 
су правили деда и отац, а у њима пекмез од шљива, 
затим повесма тежине и вуне, кудеље и друге ствари 
потребне сеоском домаћинству. Мало шта је ту привла-
чило њену пажњу, можда само неколико канура обојене 
пређе спремне за плетење. Неодлучно је стајала на 
прагу собе. Баба је била тajaнствена и само је шапнула: 

- Уђи, имам нешто да ти покажем. 
Дошла је до пола собе и одатле гледала како 

баба из једног чабра извлачи разне замотуљке. Неке од 
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њих је одвијала, а за неке је знала шта је у њима. И као 
да се преслишава шапутала је: 

- Ово је семе од краставаца, ово за паприку 
бабуру, што ми дала Милица, е, ово је од месечарке. 
Ту је било и семе за цвеће, лепу кату и лепог човека, 
то увек садим у купусару уз каравију 

И тако редом док није дошла до штикованих 
чарапа. Мушких. Оних свечаних ,што се обувају само 
за празнике. Ту је застала. Опипала их пажљиво и извукла 
крпицу, одвила и на њеном длану је засијао жут, на 
тамној врпци дукат. 

- Ево, ово је за тебе, од мајке. Још си мала и ја 
ћу да га чувам, а кад порастеш, даћу ти га. Немој 
ником да причаш, ни деци.  

Збуњеност је и даље ћутала у њој, није се ни 
померила, тек мали наговештај радости: oд мајке. 
 Те јесени стриц се женио. Није било ничег 
прикладног за поклон млади. Није било ни пара, али 
би се за то нашло, али није имало ни где да се купи. 
Стриц је питао да ли хоће да му да дукат, само док не 
доведу младу, а онда ће да врате. Стрина је била јако 
лепа и радовала се њеном доласку. Сложила се. 

После неколико година, једног двадесетог јула, 
појавила се баба носећи преко руке народну ношњу. 
Иде ситним корацима, а некако важна. Пружила јој 
ношњу говорећи: 

- Обуци се. Данас је празник, света Недеља, 
слави црква у Петини, има и сабор. 

Био је то први сабор на који ју је слала саму. 
Обрадовала се и брзо обукла. Бела кошуља, тесан сатенски 
јелек и широка сукња ручно ткана су променили њен 
изглед. Баба је са сузама у очима рекла: 
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 - Е, кад би те мајка видела. Сада можеш, додала 
је, да ставиш дукат. Иди код стрине да ти га да, дошло 
је време за њега. 

Стрина је носила дукат неколико година. Гледала 
га сваког дана на њеном врату. Њој није био потребан 
до овог тренутка. Полазећи огледнула се на стаклу од 
врата. Изненадила се због свог изгледа. Дан јој се 
учинио још светлијим. Пошла је ка стричевој кући сва 
озарена. Пред њом сеоски пут, па мост на речици, 
широке крошње дудова  подижу се високо према небу 
и заклањају шумицу на брду. Све је зелено и мирисно, 
а цветови се не виде, само се зрелост лета осећа у 
сваком удисају. Сва усплахирена стала је испред стрине, 
која је узвикнула. 
 - Гле, како си велика Зашто си тако обучена?  

Било је у том узвику стрининог изненађења и 
искрене радости.. 

- Идем на сабор, па сам дошла да ми даш дукат, 
скоро хвалисаво је одговорила.и задовољно погледала 
по себи. 

Стрина је испустила тањир који је прала, а 
затим и глас: 

- Ја сам га изгубила, процедила је. 
Стриц је чуо буку и питао шта је било. 
Низ стринино лице боје брескве котрљале су се 

крупне сузе. 
-  Изгубила сам дукат, јецала је. 
-  Како си изгубила?. И кад? чудио се стриц. 
Стигла је и баба и питала зашто није казала 

одмах, могли су да га нађу. 
- Бојала сам се да ћете се љутити, одговорила је. 
Подне је разастрло по свему дубоку тишину. 

Тад наступи чудан часак језе. Све се изокрену као да је 
нешто невидљиво поништило читав бљештави предео 
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и он је нестао. Нагло.Остала је само празнина. Стајала 
је у тој празнини без мисли и осећања. Оно задовољство 
од малопре је утихнуло. Остало је - ништа. Само је чула 
бабин глас: 

- Иди ти. Далеко је. И чим видиш да се сунце 
приближава заранцима, за два конопца, не за један, 
полази кући. Не чекај никог. Пре мрака да си овде, 
немој случајно да омркнеш и да идеш по тамнини. 

Пошла је са оним старим осећањем да не припада 
никоме. Сабор је почео и у колу су биле зајапурене 
девојке, хармоникаши знојави са новчаницама на челу и 
весели младићи. Јастребац ту, скоро руком да га дохватиш. 
Срела је неке рођаке и другарице, али се није задржавала 
са њима. Они су се окретали за њом и питали да ли је 
то она. Ушла је у цркву, запалила свеће за живе и оне 
којих више нема, обишла око кола и вратила се раније. 
Све је било тако необично, као да је то неко други, не она. 

Стрина је касније причала како је изгубила 
дукат: 

- Кад је оно била велика киша, излила се река и 
поплавила целу купусару. Ја сам мотиком правила бразде 
и разводила воду. Газила сам по блату и била потпуно 
мокра. Тек сам увече приметила да нема дукат. Ујутро 
сам рано отишла у купусару. Све сам прекопала, али 
га нисам нашла.Да ли га вода однела или га земља 
прогутала, не знам. Плакала сам много да нико не 
види, али узалуд. Нисам се усудила да кажем никоме. 

Судбина је породицу одвела својим путевима. 
Стриц и стрина су са децом отишли у далеку 
Аустралију, брат у Америку, сестра се удала у село где 
је живот застао пре пола века.Она је ту, у најближем 
граду. Низови година су доносили успехе и радости. 
Скоро да је избледело оно сећање на реченице које су 
шапутали сељаци гледајући их у детињству: 
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- Сирочићи, јадни. 
Желели су тада да се сакрију, да нестану, само 

да не чују те речи и не виде њихове сажаљиве погледе. 
Стрина и баба су се давно преселиле са оне стране 
сунца. И једног јасног дана поштар је донео писмо од 
стрица. Није јој никада раније писао.Коверат је био 
велики, а писмо кратко: 

- Чуо сам да си добила унуку. Честитам. Нека је 
жива и здрава. И срећна. Ево, шаљем ти један дукат за 
њу. 'Оди до златара да ти направи рам и ланче, ја ћу да 
ти пошаљем новац, то нисам могао да ставим у писмо. 

Ја сам добро, што и вама желим. Поздрав од 
стрица. 

У коверту су били и неки шарени рекламни 
папири за козметику на које није обратила пажњу. 
Обрадовала се стричевом писму и тек тада пажљиво 
прегледала оне папириће. Из једног је испао дукат, 
жут и светао, са ликом Фрање Јосифа. Да ли је и онај 
пре пола века био такав? наметнуло јој се питање. 
Није знала, није га никада узела у руке, ни окренула на 
другу страну. Гледала га само из далека..Сада овај 
погледа пажљиво, окрену га и закључи да је нешто 
већи од онога. Даће га унуци кад буде толико велика 
да разуме његову вредност као поклон од деде из 
Аустралије. И јави јој се мисао Данила Николића: 

- Дукат има драгоцен садржај, украс за онога 
што га прима, радост за онога што га даје, где год да га 
ставиш, он је увек исто - дукат. 

Дан је био светао, мириси дрвећа и цвећа су 
пловили и мешали се са треперавим ваздухом, све је 
било мирно, скоро непокретно, само су сећања ишла да-
леко, далеко у прошло време. Сeћања немају ни 
временска, ни просторна ограничења, али имају моћ да 
нас подсете на нешто што смо давно мислили и осећали. 
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ZVONIMIR BARETI] 
 

 
PRI^A NA JAPANSKI NA^IN 

 
 Duvao je hladan vetar i mirisalo je na sneg, 
pa je `ustrim koracima grabila ka svom soliteru. 
S rukama u xepovima, natu~enom kapuqa~om vetrovke 
i trenerkom utaknutom u gumene belocrvene ~izmice 
ona se otpozadi ~inila kao devoj~urak iz petog ili 
{estog razreda. Nedostajao je samo ranac veselih 
boja na le|ima kao potvrda takvog utiska. Spreda, 
me|utim, videlo se da je babac u poznim {ezdesetim. 
Otkrivalo je to sitno izborano lice pro{arano 
stara~kim pegama i o~i koje su odavno prestale da 
sijaju mladala~kim `arom i toplinom. Ipak kre-
tala se prili~no `ivahno za svoje godine jer su joj 
se u stomaku uskome{ali leptiri}i. Zenice skri-
vene iza podebqe dioptrije nemirno su {arale, ali 
na to ih nisu podsticale slike spoqa ve} ose}aj 
poni`avaju}e nemo}i koji se povremeno povla~io 
pred talasima gneva i mr`we. To je wenom stara~kom 
licu davalo opak izraz da se ~ak i mladi arogantni 
kom{ija s devetog sprata neprijatno trgnuo pri 
izlasku iz lifta iako mu je po`elela dobar dan. 
 Izula je ~izme u antreu, oka~ila vetrovku o 
~iviluk i u{la u stan~i}. Ni toplina doma nije 
mogla da odagna ose}aj koji se javio, burgijao iz 
najskrovitijih dubina wenog bi}a i izbio na 
povr{inu kao nepobitna svest o tome da joj je 
kala{tura providno i bez stila otela sto pet di-
nara. 
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 Zar joj stvarno li~im na takvu gusku?, pitala 
se u sebi. 
 Htela je da joj ka`e da izmeri oba pisma a ne 
samo jedno, da zalepi odgovaraju}e marke i naznaku 
,,par avion", da ih ne ostavqa na pultu ve} ubaci u 
kutiju pored stola, pa i da se po`ali upravnici 
po{te ili {efici smene ako zatreba. Ali niko joj 
ne bi garantovao da }e pisma otputovati daqe od 
prve kante za |ubre zbog ~iste pakosti tih rospija; 
jer, time bi im priredila scenu, dovela u sumwu 
wihovu ~estitost i po{tewe pred poznatim, mahom 
penzionerskim licima iz bloka s kojima su se 
zbli`ile i godinama tikale i kom{ijale. 
 Ni ta nova upravnica nije bila od ju~e. 
Murdara, koja je do skora radila na istom takvom 
{alteru za prijem pismonosnih po{iqaka i paketa 
samo u po{ti u susednom bloku. Pre dve godine u 
decembru dala joj je u ruke pisma - novogodi{we 
~estitke za SAD, Argentinu, Siriju, Nema~ku i 
Francusku i nijedno nije stiglo na svoju adresu! 
Merila ih je, zbirno zara~unala cenu u vrednosti 
nekoliko pristojnih kutija za cigarete, naplatila 
i ostavila ih tako na pultu kao i wena sada{wa 
slu`benca. ,,Marke }u zalepiti kasnije, ~im se 
razi|e ova gu`va", rekla joj je predusretqivo uz os-
meh i omela je ba{ kada je zaustila da je na to pod-
seti. Time joj je razvejala sumwu koja se javila, a 
ispostavilo se da je bila na mestu. Dobro se se}ala 
toga. 
 Ta dva pisma morala su da stignu na 
odredi{te. Jedno je bilo za sina u Francuskoj gde 
ve} godinama robija zbog oru`ane pqa~ke, a drugo 
za sestru od tetke - jedinog `ivog stvora po maj~inoj 
liniji koju je posledwi put videla pre ~etrdeset 
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godina prilikom ispra}aja u ,,Zemqu gau~osa". I 
jedno i drugo joj se povremeno javqaju telefonom, a 
ona zbog penzije ne mo`e da im uzvrati istom 
merom, pa im pi{e jednom u godini pred bo`i}ne i 
novogodi{we praznike. 
 I ta jedina pisma zbog pogane {alteru{e sada 
treba da zavr{e u kontejneru ili kanalizaciji. E, pa 
ne}e mo}i. @ivu }u je odrati, kr~kalo je u woj. 
 Trebalo je odmah da reagujem, ba{ sam prava 
slina, razapiwale su je misli. 
 Uzela je da re{ava ukr{tene re~i ne bi li 
ih skrenula. 
 Vreme je odmicalo, a ona nikako nije mogla 
da se odlu~i da li ponovo da se obla~i i tamo u 
po{ti nadigne galamu. 
 Oti{la je u kuhiwu da pristavi ~aj od nane 
i kamilice. Nadala se da }e je to smiriti jer je 
ose}ala nadolazak plime besa koja je pretila da je 
celu poklopi i ponese. A to nikako ne bi vaqalo. 
Qudi su je letos jedva odbranili od razjarenog 
{ofer~ine gradskog autobusa na Zelenom vencu kad 
ga je mlatnula po sred lica kesom punom krastav~i}a 
zato {to se luda~ki izdrao i na smrt prepla{io 
devoj~icu koja je u{la u aytobus sa sladoledom u 
ruci. Otkud je dete moglo znati da to nije dozvo-
qeno? A i autobus je jo{ uvek stajao! 
 ,,Ako ve} ne mogu usranom motkom da opletem 
one la`qive i korumpirane politi~are koji sva-
kodnevno defiliju TV ekranom, vaqda mogu da pre-
sudim toj gaduri koju ne {tite nikakvi panciri i 
bodigardovi", mrmqala je sebi u bradu dok je vre-
lom vodom prelivala kesice s ~ajem i dok joj se Le-
jla muvala oko nogu i umiqato mukala. 
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 ,,Ih, maco moja garava. Zar si ve} ogladnela? 
Dobro si me podsetila, ja danas ni{ta nisam jela. 
[ta }emo da papamo? Da propr`imo ono malo 
koko{ije xigerice, a?" 
 A maca kao da je sve razumela. Stoje}i na 
mestu uzdignutog repa i gledaju}i je netremice u 
o~i, uzvratila je jednim kratkim ,,mijau". 
 Iz fioke je izvadila pendlton hanter sa sve 
koricama, sinovqev omiqeni no` i spretnim pok-
retima usitnila meso na dasci. Potom je mawu 
koli~inu ubacila u tigaw s ve} kori{}enim zejti-
nom - bilo je to za wenu mezimicu - a drugu ve} 
gomilu je skrajnula, pa iseckala glavicu crnog luka 
i sve to pome{ano ispr`ila u drugoj turi za sebe. 
 Ku~ka blajhana, do|e mi da joj nabijem {trika}u 
iglu u oko kroz {alterski otvor. Ona i ne sluti ko-
liko malo nedostaje... kqu~alo je u woj izme|u zalogaja. 
 Ako sada po|em, mo`da bih jo{ mogla da pov-
ratim pare i pisma jer sigurno nije zalepila marke. U 
`ivot bih se kladila! 
 Po zavr{etku jela ~ega, uzgred, nije bila 
svesna, mehani~ki je odlo`ila tigaw u sudoperu, pa 
je, poneta gnevom, obula ~izme, prebacila {al oko 
vrata i usko~ila u vetrovku, re{ena da se sjuri do 
po{te. Me|utim, ~ekawe lifta se odu`ilo, gnev je 
i{~ilio, pa se vratila i opet navukla {lafrok. 
 Ona se tokom nekoliko sati triput obla~ila 
i svla~ila podsticana besom i nepojmqivom mr`wom 
koji su ~inili da se u jednom trenutku ose}ala 
mo}no, a u drugom ve} tonula i nestajala poput reke 
ponornice u mra~nim tunelima nemo}i i bezna|a. 
Iscrpqenoj od tih erupcija lo{ih raspolo`ewa 
starici se odjednom prispavalo pa je sela u fotequ 
okrenutu prozoru s kog je obi~no pucao vrtoglav 
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pogled jer je stanovala na petnaestom spratu, a sada 
je bio samo veliki TV ekran sa smetwama jer je 
napoqu vejao gust sneg. 
 Lejla kao da je vrebala taj trenutak pa joj se 
smesta uvalila u krilo i sobi~ak se o~as pretvotio 
u topli pirotski }ilim ~iju je osnovu ~inilo 
blagotvorno ma~ije predewe, a {areno sredi{te i 
borduru krkqawe sede glave koja bi povremeno 
klonula na usahle grudi i momentano se uspravqala 
uz ~ujno gutawe nakupqene pquva~ke. 
 

*   *   * 
 
 Najavqeni sneg i nagli pad temperature u 
popodnevnim ~asovima bili su vi{e ne`eqeni nego 
neo~ekivani za drugu smenu radnica male po{tanske 
filijale i Bloku H. Kraj radnog vremena do~ekale 
su s pome{anim raspolo`ewem. Dok je {efica 
stavqala katanac na re{etkom poja~ana vrata stra`weg 
ulaza, wene ~etiri kolegenice su se pri sudaru s 
ledenim vazduhom u`urbano u{u{kavale u svoje 
{alove i navla~ile kapuqa~e. Uz stresawe ramenima 
jedna se oglasila: ,,Brr, {to je hladno", a druga je 
namr{teno izrazila zabrinutost: ,,Ovaj sneg }e 
na~isto da mi promo~i cipele." Potom se uz 
{eficino i wihovo uzvratno ,,Laku no}!" razi{le 
svaka na svoju stranu. 
 Starija slu`benica koja je radila na {alteru 
za prijem pismonosnih po{iqaka i paketa obaz-
rivo je silazila niz kratko stepeni{te jer jer sneg 
u koji je tonula do gle`weva bio netaknut. Odah-
nula je kad se domogla uzanog jednosmernog kolovoza 
na kome je neki zalutali auto usekao dve paralelne 
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staze, pa se br`im i sigurnijim korakom zaputila 
ka susednoj zgradi. 
 Polaze}i pored skupine kontejnera zastala je 
za trenutak, iz ta{ne je izvadila pisma - dve glupe 
novogodi{we ~estitke, pocepala ih na pola i ba-
cila u |ubre. Zatim se okrenula, pre{la kolovoz 
pomno zagledaju}i gde staje i kra}om stazom pod 
sne`nom pokrivkom prispela u sigurnost poplo~anog 
betonskog prilaza nadstre{nici koja se protezala 
celom du`inom te velike zgrade - skoro do wene 
tramvajske stanice. 
 U blizini jednog ulaza je zastala, i ok-
renuv{i se le|ima vetru, pripalila cigaretu. Danas 
nijednom nije stigla da iza|e napoqe na ,,pu{ 
payzu", mimo zagarantovanog polu~asovnog odmora. 
Vr{ila se isplata penzija i povremeno je morala 
da uska~e i pripoma`e mla|im koleginicama. 
 Ti penzioneri su pravi gwavatori. Sto puta 
im objasni{ jedno, a oni opet teraju po svom. Tutum-
raci, samo ne{to rogobore i klepe}u ve{ta~kim 
vilicama, a ne znaju vola u dupe da ubodu, tekla je 
wena misao. Ipak, bilo je i danas nekakve vajdice. 
Sto pet dinara su ~ist }ar. Taman za cigare. Lepo 
me je po~astila ona sitna koko{ka vodwikavih 
plavih o~iju i prozuklog glasa. 
 ,,'Barve~e", u pravu sada{wost ju je poput 
bolnog uboda str{qena vratio glas spodobe koja joj 
se nenedano ispre~ila na putu u neosvetqenom delu 
nadstre{nice. 
 ,,Dobarve~e", uzviknula je i naglo zastala. 
Bezuspe{no skeniraju}i pojavu, ona je uz nervozno 
otresawe cigarete procedila: ,,A s kim imam ~ast?" 
 Glavom joj je proletelo da se neki maloletni 
delikvent namera~io da je orobi. Bio je sitan i za 
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glavu ni`i od we. Brinula je samo podebqa batina 
u wegovoj ruci. 
 Po{to je spodoba o}utala odgovor, ona je 
poku{ala da suzbije strepwu i zagospodari situa-
cijom: ,,Slu{aj, de~ko. Patike nemam, ali ako 
`eli{ mobilni ili pare... dodu{e i wih je malo, 
da}u ti drage voqe. Samo bez nasiqa, a?" 
 Lik je }utawem poja~avao napetost, a zatim je 
zakora~io bli`e ulazu i odjednom se na{ao pod 
snopom senzorski upaqenog svetla. Tom prilikom 
je smakao kapuqa~u i prozborio prozuklo: ,,Mo`da 
stasom li~im na derana, ali sada mo`e{ boqe da 
me osmotri{." 
 Ugledav{i sedu kosu vezanu u kowski rep i 
nao~are na upadqivo sedlastom pr}astom nosu, 
po{tanska slu`benica je odahnula s olak{awem i, 
povrativ{i deli} naru{enog spokojstva, rekla: 
,,Oh, kako ste me presekli. Pa vi ste ona gospo|a 
od po podne {to mi je dala pisma..." 
 ,,...koja si ti malo~as istresla u kontejner", 
nadovezala se starica ledeno. 
 Slu`benica se lecnula, ali smogla je snage 
da bezobrazno i prividno mirno prevazi|e nepri-
jatnu situaciju: ,,O ~emu pri~ate, gospo|o? Ni{ta 
vas ne razumem." 
 ,,Nemoj da se pravi{ blesava", zare`ala je 
starica. ,,Pratim te i posmatram iz prikrajka od 
trenutka kad si iza{la iz po{te. A sada }emo da se 
vratimo do kontejnera da pogledamo ~ega se to dama 
oslobodila." 
 Iz stari~inog nagva`dawa kao da je iscurela 
po~etna prate}a energija, pa je slu`benica to 
osokolilo da se oglasi: ,,Molim vas, sklonite se da 
pro|em. Ne `elim da slu{am va{a penzionerska 
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naklapawa posle radnog vremena." I zakora~ila je 
napred glume}i odlu~nost. Me|utim, starica joj je 
neo~ekivano hitro prepre~ila put podigav{i bati-
nu s obe ruke, spremna da udari. 
 ,,Vi niste normalni!", ustuknula je upla{eno 
i grozni~avo tra`ila izlaz. Bila je svesna da niko 
ne bi ~uo weno zapomagawe. Sve `ivo se povuklo u 
svoje stanove pred mrakom i studeni koja je okovala 
grad. Ipak, javila se spasonosna misao. Bacila je 
skoro zaboravqenu dogorevaju}u cigaretu prema 
stari~inom licu i koriste}i iznena|ewe pohrlila 
ka izlazu gde je preko interfona htela da dozove 
pomo}. Me|utim, ispru`enu desnicu je na dohvat 
ciqa sustigla te{ka batina. Ciknula je od nesnos-
nog bola i skoro zaplakala, a zatim je divqe, iz 
okreta, i uz besan uzvik: ,,\ubre matoro!" ta{nom 
raspalila staricu po vratu i potiqku. Zateturav{i 
se, ona samo {to nije pala na nos, a slu`benica je 
ugrabila priliku i potr~ala prema kraju zgrade. 
 Jedva je odmakla do slede}eg ulaza, a ve} je 
licem letela nani`e jer se saplela o batinu koju joj 
je babac poturio me|u noge jure}i za wom. Bolno je 
jeknula, {to zbog neuspelog poku{aja bega {to zbog 
kolena kojima je zagrebala beton i rukama na jed-
vite jade ubla`ila pad. 
 ,,E, ne}e{ vala ute}i, majku ti jebem", bilo 
je posledwe {to je ~ula bauqaju}i ~etvorono{ke. 
Te{ki kolac se tom prilikom spustio na potiqak 
i ona se razlila po betonu. 
 Starica je s obe ruke dograbila kragnu ka-
puta duplo te`e slu`benice i odvukla je opru`enu 
potrbu{ke kroz mra~an prolaz u svetlarnik izme|u 
ulaza. Zatim se vratila pod nadstre{nicu po 
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batinu i ta{nu nijednom ne pomisliv{i na 
mogu}nost nailaska slu~ajnih prolaznika. 
 ,,Ti vi{e nikog ne}e{ potkradati. Nau~i}u 
ja tebe pameti", brbotala je glasno dok je slu`benicu 
okretala na le|a. Potom ju je opkora~ila, zasela na 
grudi, izvadila pendlton hanter iz dubokog unu-
tra{weg xepa vetrovke i wegovim o{trim vrhom 
po~ela da joj rezbari ~elo. 
 Po obavqenom poslu se~ivo je prvo malo 
provukla kroz sneg, pa ga obrisala o svetloplavi 
kaput slu`benice i uredno vratila u kaniju. Do-
brano se pomu~ila da be`ivotno telo posadi uza 
zid u sede}i polo`aj, a onda se poput umetnika 
malo odmakla da osmotri svoju kaligrafiju. Iako je 
pisawe moglo da se nazre, nikako nije bila zadovo-
qna, em {to je natpis bio sitan, em {to je morala 
da kombinuje }irilicu i latinicu kako bi izbegla 
zaobqena slova. 
 ,,Od krave s niskim ~elom i nisam mogla da 
se nadam boqem", rekla je zajedqivo i mrko odmera-
vala slu`benicu koja je sedela oklembe{eno kao 
krpeni pajac. 
 Samo {to se okrenula da po|e ku}i, kad su 
iz polumraka iznikle dve siluete - Buvara i 
Pegica! To su bili weni omiqeni psi slobodwaci 
iz bloka, koje bi ~esto nahranila jeftinim parize-
rom na povratku iz samoposluge ili podelila s 
wima picu iz pekare. Videv{i ih kako prijateqski 
ma{u repom i piqe s i{~ekivawem, weno 
raspolo`ewe se pretopilo u saose}ajno tepawe: 
,,Gde ste, mili moji? Sigurno ste gladni na ovoj 
hladno}i, a teta nema ~ime da vas poslu`i. Ipak... 
sa~ekajte!" Opet je potegla no` iz korica i ve{to, 
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kao da je to radila celog `ivota, otfikarila 
slu`benici u{i. 
 Jedno je dobacila Buvari koji ga je u letu uh-
vatio i smesta ispustio pogledav{i je upitno. 
Pegica je tako|e do~ekala krvavo uvo, ali ga je 
`vakala, pa ispqunula i na kraju, pridr`avaju}i 
predwim nogama, rastezala zubima. Bilo je suvi{e 
`ilavo i neobi~nog ukusa, ali pogodno za igru - 
kao ma~i}i koje je povremeno davila po bloky pa ih 
iz sporta i razonode backala uvis i razvla~ila. 
 ,,[ta, niste gladni, dadu vam dadinu! E, 
imam ja kod ku}e nekog ko nije tako probirqiv", 
grdila ih je kao bajagi i pripretila no`em dok je 
stajala razmaknutih nogu iznad nepomi~nog tela. 
Zatim se sagnula i otvorila usta slu`benici. Ne-
kako je uhvatila topao i migoqiv jezik rukom, a 
desnicom zasekla wegovu resicu duboko nani`e u 
dubinu grkqana. Me|utim, on joj je iskliznuo iz 
ruke ~im je krv prokuqala. ,,Ih, dadu mu...", 
izustila je razo~arano i ispravila ki~mu kao iz-
moren kasapin posle rvawa s te{kom krma~om. 
 Svetlo koje se tada upalilo u jednom ulazu 
prodrlo je kroz prqava stakla hodni~kih prozora i 
prizor u svetlarniku obojio bolesno`utom nijansom. 
 Kragna je ve} s obe strane bila natopqena 
toplom te~no{}u iz predela u{iju, a sada se od 
dotoka krvi iz poluotvorenih usta klonule glave 
jedna tamna mrqa polako {irila i po kaputu u 
visini grudi, Za trenutak, zami{qena, uspravqena 
starica sa {iroko razmaknutim rukama izgledala je 
kao demon iz najstra{nijeg ko{mara urowen duboko 
u svoje izopa~eno ja u sumanutoj potrazi za idejom 
kojom }e nadma{iti doskora{wu krvolo~nost. 
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 I dosetila se kako da re{i problem. Svukla 
je tanku vunenu rukavicu sa `enine ruke, navukla je 
na svoju levicu i prihvatila se posla. 
 [ake su joj bridele od hladno}e dok je 
odse~eni jezik muqala po snegu i brisala od krvi, 
pa ga ,,spakovanog" u drugu rukavicu na kraju uba-
cila u `eninu ta{nu. 
 ,,Samo da ga malo propr`im i niko sre}niji 
od moje Lejlice", rekla je egzalitirano, skoro pevu-
{e}i. Ali kad joj je pogled pao na glavu s i{aranim 
~elom, razroga~enim o~ima i crnim razjapqenim 
ustima - {to ju je neodoqivo podsetilo na platno 
norve{kog umetnika koje je ostavilo takav utisak 
na wu da je u ranom detiwstvu vriskom i okupana 
znojem ~esto budila zabrinute roditeqe - ushi}ewe 
se rasplinulo i ustupilo mesto mucaju}em ili, 
mo`da, samo cvoko}u}em izviwewu: ,,Nemoj mi 
zameriti. Ssre}om pppa ppplasti~ari danas ~~ine 
~~uda. Bbi}e{ ooet kko nnnova..." 
 Me|utim, kad je s ta{nom oka~enom o jedan 
kraj batine i avlijanerima za petama po{la ka 
soliteru, stra{an demon kao da ju je opet zaposeo, 
jer se wen glasni monolog propra}en luda~kim smehom 
u rasponu od mu{kog grohota do sipqivog zmijskog 
{i{tawa razlegao blokom: ,,A tvoj dilber... pitam 
se samo kako }e reagovati na tvoj plasti~ni jezik 
pri oralnom seksu, hi, hi, hi... verovatno }e besno 
da ti po~upa plasti~ne u{i, ha, ha, ha..." 
 

*   *   * 
 

 Posle okrepquju}e REM dremke starica je 
istresla macu iz krila i u kuhiwi `udno ispila 
~a{u vode u kojoj je prethodno rastvorila ka{iku 
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sode bikarbone. Crni luk ju je ubijao ve} godinama, 
ali nije mogla da mu odoli. 
 Obla~ewe je proteklo u nestrpqivom i{~e-
kivawu da mine dejstvo `eluda~ne kiseline, a na 
putu ka po{ti jedno musavo Cigan~e joj se isplazilo 
zato {to mu ni{ta nije udelila. Obi~no ih daruje, 
ali nije imala nikakvog sitni{a kod sebe. Wegov 
jezik ju je podsetio na ne{to ve} vi|eno... poku{avala 
je da se doseti, ali sem jezika zaklane sviwe ili 
krave ni{ta drugo joj nije padalo na pamet. 
 U po{ti se wen tok misli ulio u novo 
korito. U redu pred {alterom bila je odlu~na da 
stvar istera na ~istac, samo bez ikakvog plana. No, 
nije brinula zbog toga. [tavi{e, ose}ala se pri-
jatno, jer ju je bes od pre nekoliko sati iz nekog 
neobja{wivog razloga potpuno napustio. 
 Tokom ~ekawa primetila je da se u kutiji do 
stola slu`benice nakupila pove}a gomila pisama i 
paketi}a. 
 Jedna penzionerka je glupim zapitkivawem i 
nepotrebnim zadr`avawem na {alteru proizvela 
kod we i drugih qudi u redu opravdano negodovawe. 
Ona bi joj ve} otkinula glavu, a smkrnuta {al-
teru{a je, u poku{ajima da je se oslobodi, ispo-
qila nevi|eno strpqewe. Me|utim, do penzionerke 
kao da nije dopiralo mrnxawe i dobacivawe ner-
voznih. 
 Ipak starici se tako pru`ila prilika za 
procewivawe situacije. Ako zatra`im povratak 
pisma i para, pogotovo ovog potoweg... gadura }e se 
nakostre{iti i odbiti me s obrazlo`ewem da je 
kutija prepuna i da nema vremena za ~eprkawe po woj. 
Ako bih insistirala, podr`ali bi je oni iza mene - i 
s pravom, jer mnogi su svratili s posla na povratku 
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ku}i. Nedostajala je samo jo{ jedna matora lujka da 
im umornim i sitim svega zagor~ava dan. 
 A zatim se na{la o~i u o~i s nadrndanom 
slu`benicom i prozborila: ,,Verovatno me se se}ate, 
gospo|o. Dala sam vam dva pisma pre kratkog vre-
mena..." 
 Istog trena je prepoznala blesak u o~ima i 
wenu spremnost da je se drsko otrese uz podr{ku 
prisutnih, pa je utawila glas i propratila ga 
snishodqivim osmehom i bezazlenim tele}im po-
gledom: ,,Bila bih mnogo zahvalna ako biste mogli 
da mi ih nakratko vratite. Znate, mnogo sam rase-
jana. Ono koje je trebalo da ide u Argentinu stavila 
sam u kovertu za Francusku... morala bi da ih ot-
vorim..." 
 Slu`benica ju je odmerila sa`aqivo i uz 
osmejak upu}en nekolicini najbli`ih u redu izgo-
vorila: ,,Bo`e, bo`e... imate sre}u da jo{ nisam 
zalepila marke", pa je pompezno kao veliki do-
bro~initeq izvukla pisma ostavqena ispod pove}eg 
plasti~nog podmeta~a na kojem se nalazila {oqa s 
do pola popijenom kafom. 
 Gadura, ta~no sam znala, pomislila je starica 
ogor~eno. S pismima se zaputila k obli`wem pultu 
gde je glumila da pretumbava wihove sadr`aje ali, 
~im je pa`wa prisutnih odlutala u drugom pravcu, 
iskoristila je priliku da neopa`eno napusti 
po{tu. Bila je presre}na {to se dokopala pisma i 
odustala je od tra`ewa novca. 
 U dobrom raspolo`ewu koje nije mogao da 
pokvari ni hladni severac, ni sneg koji je prove-
javao, ona je skoknula do po{te u susednom bloku, 
gde joj je mlada i nasmejana slu`benica izmerila 
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oba pisma, nalepila i pe~atom overila odgova-
raju}e nalepnice i naplatila sto tri dinara! 
 Me|utim, u stanu na vratima kuhiwe zastala 
je neprijatno zate~ena. Na radnoj povr{ini jedan 
izbledeli jezik joj se plazio s tawira, a pored wega 
se nalazila pove}a teget ta{na koja nije bila 
wena... onda se prisetila svog stra{nog sna od ko-
jeg ju je podi{la hladna jeza... 
 Ali slu`benica je bila `iva... vratila mi je 
pisma... otkud sad pa ovo, da li mi se pri~iwava... 
jezika ne bi bilo na tawiru da je pravi... Lejla bi ga 
ve} odvukla u neko }o{e kao {to je radila s golubo-
vima uhva}enim na terasi.. ja mora da ludim, 
grozni~avo je razmi{qala... onda joj je laknulo, 
spao joj kamen sa srca na pod kuhiwe i rasprsnuo 
se u bezbroj komadi}a... 
 
 
 
 
Bele{ka o piscu 
 
Zvonimir Bareti} (r.1952). Gimnaziju zavr{io u 
Puli, a Filolo{ki fakultet (Odsek za arapski jezik 
i kwi`evnost) u Beogradu. Radio kao nosa~ kofera, 
no}ni ~uvar, prevodilac arapskog jezika i vi{e arap-
skih zemaqa i nastavnik engleskog jezika u nekoliko 
beogradskih osnovnih {kola. Posledwih godina sara|ivao 
ili jo{ uvek sara|uje s vi{e izdava~kih ku}a (Porto 
libris, Metaphysica, Babun, Mladinska kwiga, Lux Mundi 
Press) prevode}i s engleskog i kineskog. 
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IVANA ZAJI] 
 
 

USAMQENA BIBLIOTEKA 
 
 

 Dok se uspiwala strmim stepeni{tem do 
drugog sprata, jer je lift bio u kvaru, ina~e nije 
propu{tala priliku da u|e u wega, ka`e i put po 
ravnome je prili~no umara, na ~ijem se krajwem 
isto~nom delu nalazilo weno radno mesto, sre-
dove~noj bibliotekarki nije promaklo da prepozna 
zvuke Zonine pesme, koji su odzvawali iz diskografske 
ku}e, sme{tene u prizemqu poslovne zgrade, ~iji je 
svaki kutak rutinskim pokretima, nekada ornih i 
vitkih, a danas prili~no nate~enih i oronulih 
nogu i ruku, sa posebnim zadovoqstvom i sa ne-
skrivenom radoznalo{}u, koja se u usijanom po-
gledu i te kako razotkrivala, iz dana u dan sve 
boqe upoznavala. To ju je podstaklo da odmah po 
ulasku u biblioteku, gde su u prvim redovima sta-
jale najnovije kwige, sa `arom, koji je u wenim  
grudima titrao kao pre godinu dana, ode do police 
na kojoj su stajale pore|ane jedna do druge na deset-
ine primeraka Zone Zamfirove. I dan-danas joj 
pro|e kroz glavu trenutak kada je u biblioteku 
u{la devoj~ica u sredwim tinejxerskim godinama i 
jedva ~ujnim glasom, kojim je odavala neuobi~ajenu 
zbuwenost, na pitawe {ta je interesuje, stidqivo 
zatra`ila aktuelnu lektiru. Posle we su svakim 
danom, najmawe desetak dana uzastopno, dolazili 
{kolarci wenih godina i tako|e se interesovali 
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za istu kwigu, a o nivou interesovawa i odu{evqewa 
moglo se iskusnim okom suditi ve} pri slede}em 
sustetu sa ~itaocima, koji su danima prepri~avali 
dogodov{tine sa ~asova kwi`evnosti, {to su ih 
iskusni profesori prenosili godinama unazad sa 
generacije na generaciju. 
 Tog popodneva vrata su se nekoliko puta ot-
vorila, ali su unutra ulazili samo vreme{ni pen-
zioneri, koji su tra`ili literaturu kojom bi prek-
ratili usamqeni~ku dokolicu. Pred smiraj radnog 
dana bibliotekarka je provirila kroz prozor i tad 
je, ugledav{i kako se {kolarci, nose}i pozama{ne 
rance na le|ima, uzdrhtala, ponesena nekim nesva-
kida{wim uzbu|ewem. Planirala je pri tom da 
produ`i radno vreme ako bude bilo potrebno, samo 
da bi |acima iza{la u susret, ali su se wene nade 
izjalovile, a i{~ekivawe postalo uzaludno. Razo~arana 
i od i{~ekivawa, koje ju je zamaralo vi{e nego li 
aktivan rad, uputila se ku}i. I tada joj, pri dolasku 
na posao nije promaklo da se iz prodavnice video i 
audio kaseta ponovo, ali sada, izgleda sve ja~e i sa 
ve}im `arom ori ista pesma. Zastakqena prostorija, 
prepuna dima i mirisa alkoholnih pi}a, uzne-
mireno je poskakivala pred wenim o~ima, potresena 
koracima nesta{nih momaka i uzavrelih devoja~kih 
sukwi, koje su posvuda lepr{ale u nepravilnom 
ritmu. 
 Sutradan joj, po dolasku na posao, nije moglo 
proma}i da se omladina uniformisala kostimima, 
koji datiraju s kraja devetnaestog veka i svi kao da 
su nastojali da imitiraju likove iz poznatog ro-
mana, samo nikako joj ne be{e jasno otkud narodu to-
liko ma{te da napravi kostim koji niko nije u`ivo 
video. 
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 Ponovo se osamiv{i u biblioteci, i sama je 
u sebi po~ela da pevu{i Zoninu pesmu i onda je 
shvatila da ju je ve} ~ula na malom ekranu. Dakle, 
priprema se ekranizacija poznatog romana. 
 Po svr{etku radnog dana, koji je ve}im de-
lom provela sama, hodala je ulicom kao oma|ijana 
dok su kraj we prolazile devojke, kose vezane u po 
dve pletenice poput Zoninih i mladi}i crnih brkova 
i tankih zulufa kao u kujunxije Maneta. ^inilo joj 
se da se ~itav svet izopa~io, boqe re}i izvrnuo na-
glava~ke i okrenuo se protiv we. 
 Dani su prolazili, a wu je ubijala usam-
qenost, obojena gor~inom, koja ju je svaki put kad 
bi pogledala kroz prozor, izjedala sve vi{e. Deca 
su tr~e}im koracima ulazila u wenu poslovnu zgradu, 
ali su se zaustavqala u samom prizemqu, ta~nije u 
video klubu, gde su iznajmqivala video kasete. Jed-
nog popodneva je stajala pokraj prozora i kraji~kom 
oka posmatrala svet na ulici, ne mogav{i da doku~i 
{to se to ta~no zbilo sa okolinom. Ma{a, devoj~ica 
koja je proletos dolazila da iznajmquje kwige, jednom 
je ~ak u `urbi zaboravila ~lansku kartu u ~itaonici 
pa ju je prona{ao neki wen poznanik, i izme|u wih 
se, kako je iz pouzdanih izvora saznala, rodila 
qubav, govorila je da ima godinu dana mla|u sestru 
i da }e naredne godine zasigurno do}i i tra`iti 
istu kwigu. Opazila je na trenutak priliku koja ju 
je po dr`awu podsetila na Ma{u i odjednom zadrhtala, 
ne mogav{i da savlada uzbu|ewe, sve se potajno 
nadaju}i da }e na posletku razbiti monotoniju. 
I{~ekivawe se proteglo u nedogled. Niko nije do 
zavr{enog radnog vremena zakucao na wena vrata. 
 Kad je stigla ku}i, nije izdr`ala da, pre 
nego {to zagrli decu, koja su ina~e mala i mo`da je 
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sre}a {to jo{ ne idu u {kolu, najpre duboko uz-
dahne i krene prvo u kupatilo da se umije, ne bi li 
skinula qagu koja se u poprili~no debelom sloju 
natalo`ila na svakom deli}u wenog tela, a onda 
pohita u kuhiwu da spremi ve~eru. 
 Dok se okretala u uzanom prostoru svoga sta-
na, koji joj be{e najsla|e uto~i{te od svakodnevnih 
problema, opazi u jednom trenutku kako decu ok-
upiraju crtani filmovi sa malog ekrana, pa pohita 
da im {to pre skrene pa`wu sa televizije. Pokupi 
prvo kutije sa video kasetama, koje su razbacala po 
krevetu, govore}i kako je htela samo da pospremi 
stan i da nije lepo rasturati stvari posvuda, ali 
po{to je nai{la na negodovawe, {to je, iskreno 
govore}i i o~ekivala, kaza im da je ve~era na stolu 
i da treba da po`ure da se ne bi ohladila. 
 Kada je sve bilo gotovo. naredila im je da 
krenu na spavawe, ne propustiv{i pri tom da pri-
premi omiqene slikovnice, koje im je redovno ~itala, 
ali je, po ulasku u wihovu spava}u sobu, uvidela da 
su im o~i nate~ene i krvave, pa, ne `ele}i da 
podi`e tenziju, samo iskqu~i svetlo i, zatvoriv{i 
vrata, duboko uzdahnu. 
 Narednog radnog dana ve} je i sama pri`eqki-
vala monotoniju, koja se po obi~aju i dogodila, samo 
je ovoga puta, hote}i da je prevazi|e, ili barem ubla`i, 
pre odlaska do kancelarije, svratila do toliko 
pose}ivanog video kluba, koji je za ve}i deo u~enog 
sveta bio leglo poroka, koji se pre svega ogledao u 
konzumirawu droge, alkohola i ko zna kakvih sve 
omamquju}ih sredstava. 
 Pomno je pratila pona{awe mladih, poku{a-
vaju}i da u svakome od wih otkrije devijaciju, i 
svaki bi se pyt trgnula, pitaju}i se duboko u sebi 
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{ta je wen uzrok. Odjednom je osetila da se i sama 
stopila sa okolinom, koje se do malo~as toliko 
gnu{ala i sve se vi{e grozila pred saznawem ko-
liko je malo ~oveku potrebno da poprimi osobine 
svog okru`ewa i izgubi sopstveni identitet. 
 Na~ula je kao kroz galamu, koja joj je, razbi-
jaju}i dimni zid pred wom, konstantno i temeqno 
parala sluh, kako sa ekrana u samom dnu prostorije 
dopiru zvuci poznate melodije. O~igledno da se 
neko ve} domogao video kasete pre nego {to je dugo 
najavqivani film do~ekao bioskopsku premijeru. 
Kako je u sama bila radoznala, u~tivo je zamolila 
vlasnika video kluba da joj pozajmi jednu, jer, bu-
du}i svesna svog materijalnog stawa, koje u posled-
we vreme nije ispoqavalo tendencije poboq{awa, 
nije planirala da ide u bioskop. 
 Iza{la je na ulicu potpuno pometena i u 
takvom se stawu uputila do radnog mesta, gde ju je 
na stolu i daqe ~ekala spremqena kwiga, koja je 
`eqno i{~ekivala narednog ~ita~a. Satima ju je 
opipavala i razgledala sa svih strana, tako da ju je, 
kad je omawi de~a~i}, koji po svom izgledu u 
mnogome nalikova{e na televizijskog Maneta, ali 
i na Maneta koji se kao vizija jo{ uvek vrteo u we-
noj glavi, i zatra`io primerak Ve~itog mlado`ewe, 
wegove su re~i u wenoj glavi sklopile, grade}i neku 
nesvakida{wy konstrukciju, tako da mu je mahi-
nalno pru`ila u ruke Zonu Zamfirovu, a potom, 
svesna onoga {to je u~inila, najpre propisno pocrve-
nela, a zatim se uqudno izvinila. No, jo{ uvek nije 
znala kako da se izvini sebi. 
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MILISAV MILENKOVI] 
 
 

OTPIS VEROQUBU VUKA[INOVI]U 
 
 

 
 Одшкринуо си само једно крило пенџера драги 
Верољубе, на неугаслом памћењу сеоског дечака, да 
не кажем младог тежака, који изумиру кано зелено 
лисје под првом сланом. И да не одоцним отписујем ти 
и својим би гласом хтео да се и ја под слеме твоје 
старе куће притајим, е да бих зачуо шкрипу оног 
вратила што на разбоју пређу затеже. А тај звук би ме 
опет у потмуло сеоско вече вратио, док нана крши 
грање лисника, са кога су овце суво лишће обрстиле и 
сетом за детињством испунио. Пећ звана бубњара је 
већ заложена, а она гранчицама ватру у њој подјарује. 
На пламену пече хлепчић пламењак и испуњеног 
туцаним сиром мени га дотура. 
 Спушта се рани јесењи мрак, замуко је чекић 
ковача којим на наковању коваше потковице за коње, 
потковице налик на млад месец, који се још у заранке 
на небу објави. Ућутали су се, не ћућоре више ни 
бирићи, ни пачићи, само једно загубљено пиле јесенче 
пишти испод кокошијег седала. Намирена је и стока у 
штали, нема више блеке оваца, ни мекетање јарића, 
само у амбару претовареном житом, овсем, јечмом и 
кукурузом чује се лоповски утишано како миш гризе 
зрневље. 
 Испод кућне стреје висе венке грожђа и црвене 
паприке, већ сасушене, коју ће баба за који дан 
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истуцати у дрвеној ступи. На тавану сушила детелина 
у сноповима, а то је био први откос, што га уграбише 
пре оне градобитине. Возио сам се на врху прето-
варених кола, чувајући жбан са водом. 
 Посечен је орах испред куће кад је отац умро. 
Боловао је од разних болечина, лечио се и залечивао, 
али моја мајка је говорила „не тугуј, сине, ако има века 
наћи ће и лека“. Изгледа да више није имао века. Само 
је пред смрт говорио „ништа ме у груди не боли, боли 
ме само туга у души“. После више није ништа изустио. 
 Под кошом зарђали плуг, колечке и ралица. 
Срп и коса тек отковани, као у загрљају висе окачени 
за јексер укован у дирек коша. Стоје и воловска кола 
са расушеним шинама и поиспадалим паоцима. Јарам 
се накривио, још су му глатке и светле оне издељане 
површине које су се глачале вратовима крава док су 
вукла кола. Имала су ишаране левчиће, увек коломазом 
зацрнеле тулајке, а на паоцима је висило давно 
сасушено блато из сеоских бадрика. Ено и сад видим 
оног дечака како се смеје и ужива возећи се на 
стрченици или у шарагама. Жури да из подрума 
однесе оцу бапку и чокањац, да откује косу комшији. 
 Подно имања теку Млава и Орловача, природно 
раздвојене, а силом све воде сатеране у Орловачу. 
Оковане су насипима да не плаве њиве, ливаде и 
детелиништа, а понекад и неки кованлук оштете и 
пчеле се разбеже по високом дрвећу, које после ми 
деца, моткама, обарамо и покривамо тек отканим 
белим платном. Уловљени рој пуштамо, а ми се дуго у 
потаји сладимо медом и пчелињим саћем. 
 Посебна туга ухвати воћаре и виноградаре, кад 
зађу међу клонуле ластаре и младе чокоте винове лозе. 
А то буде тек идућег пролећа, јер вода, која је 
подгрезла ојела је и сасушила младо корење и жилице 
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биљака, којима су се оне храниле. Најтужније изгледају 
оне воћке и винова лоза које су тек прородиле, па им 
плодови као, недоношчад, почну да вену. И то косне 
оне који су их својом руком засадили и неговали. 
 А те две реке што имање нам опточише, као да 
и мој живот својом водом крстише и благосиљаше. 
Лети се по њима на тиквама броди, а зими тоциљајке 
чине по којима лете саонице и ноге хитре обувене у 
патике са џоном од аутомобилских гума, навученим 
преко вунених чарапа и са клечаном школском торбом 
пребаченом плетеном узицом преко врата. 
 Некуд у журби и воз промицаше, често у 
недоба залазећи, каткад товаре угља код Бајлонијевог 
млина истовариваше, али увек са путницима лети 
жедним, зими цвокотано ладним. Само понекад међу 
њима би и понеко заљубљено девојче које из Хомоља 
ка некој Вароши жури и хитро скрива своје осмехе иза 
шамије којом је забрађена. Понекад би весељаци у воз, 
још од Петровца и Ладних вода, домамили банду 
трубача из Бистрице и у дерт падали прислањајући 
своје отврдле уши на широка уста жутих и лимених 
флигхорни. Банда се само утишавала кад је бркати 
кондуктер својом машиницом цвиковао карте сељацима 
или наплаћивао глобу онима жељним муфте вожње. 
 И тако у недоглед тече ниска слика, које као 
ђердани на младим сељанкама и њиховим грудима, 
непрекидно трепере и поскакују. А чим се стишају 
ветрови, горњак и кошава, неко се присети тамних и 
тужних предања о сестрици Јелици, коју су снахе код 
мужева, њене браће, омразом нагрдиле. Браћа, женама 
податни, растргну је коњима. Било их је четворо и 
сваком од њих руке и ноге привезане беху невине 
Јелице. Па где шта од ње паде то се место посвети, а 
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тамо где јој се тело земљи предаде ниче манастир и 
прозваше га Заова. 
 Сад само пуцкета ватра у зиданом шпорету 
наложена облицама и цепаницама, а дечак, млади 
сељак, онај који ће ускоро изумрети, тоне у сан као да 
се обавија вуненим повојима и повија опраном 
рунском вуном, што мирише на млеко. Под лампом 
мајка и баба преду кудељице најпре тежине, а потом 
вуне, док им плетиво џемпера, рукавица и чарапа са 
плетаћим иглама у њему чека да га неко узме и 
настави да плете. 
 И ето отписах ти, драги Верољубе, желећи ти 
да своју веру поклањаш онима које љубављу обасипаш, и 
на овој земљици, која је потка и основа нашег 
живљења, као и онима на небесима од којих и са којих 
нас огрева она топлина што нам се после и у душу 
улива. 
 Захвалан ти онај који, твојом речи, отка 
паучину памћења што ми живот детињства ненадно 
оживи. 
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ANA STJEQA 
 

PESMA KOJA @IVI KROZ VREME 
 

o pesmi Jelene J. Dimitrijevi} ,,Sunce jarko" 
- pesma kao sinonim za daqine 

 
 Мање познато и ређе обрађивано песничко 
стваралаштво српске књижевнице Јелене Ј. Димитријевић 
(1862-1945) крије бројне и веома узбудљиве књижевне 
пропламсаје који осим свог исконског поетског, имају 
и изразиту културолошку и историјску вредност, те 
као такви, остављају свој траг у времену. Једна од 
таквих књижевних творевина је и Јеленина песма „Сунце 
јарко” која се налази у саставу збирке „Песме Јелене 
Јов. Димитријевића”, објављене у Нишу 1894. године. 
 Ова песма се из целе збирке издваја својом 
посебношћу. Иако данас потпуно заборављена, у своје 
доба, доживела је велику популарност. Популарност 
једне песме састоји се у памћењу и преношењу њеног 
текста у маси, у народним и грађанским слојевима, с 
колена на колено, с генерације на генерацију а о чему 
сведоче разни писани и усмени извори.1 Песма „Сунце 
јарко” првобитно је добила народну а потом и грађанску 
мелодију. Непознаница је ко је из једине објављене 
збирке поезије Јелене Ј. Димитријевић, одабрао управо 
ову песму, ко јој је продужио живот и захваљујући 
коме се радо певала и стекла завидну популарност.  
                                       
1 Ђорђе Перић: Осврт на популарност песама Јелене Димитријевић Сунце 
јарко и Баба Краса, (ур.) проф. др Мирољуб Стојановић, Зборник реферата са 
научног скупа Јелена Димитријевић: Живот и дело, Ниш, 2006, стр. 161-162. 
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 У песми „Сунце јарко”, написаној 1893. године, 
песникиња користи мотив народне лирске песме у 
којој доминирају симболи сунца, светлости и њихове 
топлине, како би тиме дочарала сву јаркост пламена 
љубави и снагу љубавне патње. Ова песма има каракте-
ристике такозване момачке песме, иако ју је написала 
жена- песник. По том народном мотиву, младо момче 
преко сунца поздравља своју драгану од које га деле 
даљине. Песма започиње симболичним стихом: 
 

Сунце јарко, јутрос када сину 
Окупано остављајућ’ море, 
Кад се жарко, на небеса вину, 
Кад обасја моје драге дворе... 
Сунце јарко, тако т’ луче твоје! 
Што те питам да ми кажеш право 
Драгу моју, лепо злато моје, 
Да ли виде и да ли је здраво?...2 

 
 Првобитно написана и осмишљена као љубавна 
песма, у којој двоје заљубљених раздваја окупано море, а 
чију љубав преноси сунце јарко, његови луча и сјај, 
временом је изашла из оквира једне песничке збирке, 
отргла се из крила свог аутора и постала дело које је 
доживело успех и ван граница поезије. Тако је сунце 
јарко постало синоним за даљине, оне које деле 
заљубљене али и вољене. Ова песма дотицала је и срца 
родољуба који далеко од своје домовине пате и за својим 
вољенима и за својом поробљеном земљом. Она се 
заорила из хиљаде грла српских рањеника на Солунском 
фронту, у Првом светском рату, јер су је с тугом и 
чежњом певали српски борци док су лежали на 
                                       
2 Јелена Ј. Димитријевић: Песме Јелене Јов. Димитријевића, Ниш, 1894, стр. 94. 



 79

болесничким постељама. Управо су завршни стихови 
ове песме пронашли пут до срца српских родољуба који 
су, као да се обраћају својој домовини, певали: 
 

Сунце јарко, сутра кад се родиш 
Каж’ јој да ми за њом срце вене, 
Поздрави је кад год је походиш 
Пољуби је, сунце, место мене!3 

 
 Песму „Сунце јарко”, први пут је нотно записао 
британски лекар и музичар др Лајонел Баден (1892-1965) 
на основу певања српских рањеника у болници Вертекоп 
на Битољском фронту. Песма је записана и у рукопису 
Serbian Songs-Српске песме Вертекоп, 1916/1918, бр. 314: 
Поздрав драгој/ Сунце јарко) и тај рукопис, чува се у 
Музиколошком институту у Београду.4 Управо ова збирка 
народних мелодија др Лајонела Бадена сведочи о томе да 
је музика истрајавала и у ратним временима. С обзиром 
да је Јелена Ј. Димитријевић учествовала у Првом светском 
рату као милосрдна сестра, могуће је и да су српски 
рањеници ову песму чули управо од ње, односно да је 
збирку у оквиру које се и налази песма „Сунце јарко” 
понела са собом. Пут ове песме, од изворне збирке до ње-
них поклоника, заувек ће остати непознаница, али оно у 
шта нема сумње је чињеница да је ова песма постигла 
велики успех, те да је успела да опстане, пркосећи времену.  
 Народна верзија ове песме је готово заборављена, 
али се зато градска мелодија дуго задржала, неретко у 
измењеном облику. Градска мелодија, први пут је 

                                       
3 Ибид. , стр. 95. 
4 Ђорђе Перић: Осврт на популарност песама Јелене Димитријевић Сунце 
јарко и Баба Краса, (ур.) проф. др Мирољуб Стојановић, Зборник реферата са 
научног скупа Јелена Димитријевић: Живот и дело, Ниш, 2006, стр. 164. 
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забележена између два рата у музичким издањама 
Јована Фрајта „Мој пенџеру и Сунце јарко”.5 Тада је 
први пут била забележена мелодија, иако се сâм текст 
певао и раније, о чему сведоче песмарице. Текст песме, у 
целости објављен је у књижици „Најновија српска 
лира” која је доживела неколико издања. Градска 
мелодија песме „Сунце јарко”, одржала се на програму 
радија до данас, певајући се на три искварене строфе 
Јеленине песме, узете с почетка, из средине и с краја. 
Мелодију је забележио и публиковао музички уредник 
Радио Београда Ђорђе Караклајић, у збирци „Старе 
градске песме и романсе”. Још краћи текст ове песме 
објавио је Иван Ценерић у својој песмарици „Велика 
народна лира”.6  
 

 
Нотни запис песме Сунце јарко 

                                       
5 Ђорђе Перић: Један фолклорни пропламсај песникиње Јелене Димитријевић,  
(ур.) Томислав Мијовић, Развитак, март-април, Зајечар, 1985, стр. 72. 
6 Ибид. , стр. 72-73. 
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SAN I POETIKA DIJABOLIZMA U PROZI  
ZA DECU TIODORA ROSI]A 

 
 

 На почетку друге половине ХХ века полажу се 
темељи једне модерне оријентације српске књижевности 
за децу, тумачи и гласноговорници постају писци 
окупљени око Удружења књижевника Србије и великих 
издавача попут Просвете, Нолита, Матице српске, 
Дечјих новина, часописа Змај, касније и Детињства, 
од којих започиње тенденција ка европеизирању, ка 
ширењу естетских хоризоната и усложљавању уметничких 
структура. Друга половина педесетих година ХХ века, 
време после Другог светског рата, када се догодила 
конфронтација између писаца соцреализма и писаца 
савремених схватања, оформљују се авангардне смернице 
у нашој књижевности за децу. То трагалаштво и осве-
жење карактеристични су за целу шесту деценију и 
њихов носилац је Душан Радовић, коме се придружују Дра-
ган Лукић и Милован Данојлић (Марковић Ж; 2007: 63). 
Испреплетена поетика и прозни покушаји изазивају ново 
трагање, усавршавања нових поетика, које се разликују и 
одвајају од старих а изражавају изразе промена у мишље-
њу и уметничким сазнању модерног човека тих година 
шесте деценије ХХ века. Појава великог броја часописа и 
листова за децу (Дечје новине, Кекец, Тик – Так, Ђурђевак), 
и различитих књижевних кругова, који се оформљују 
око њих, отварају врата српској књижевности за децу, 
која у себи носи своје специфичности и сопствени модел 
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уметничког саздавања и разраде основе једне модерне 
поетике друге половине ХХ века.  
 Карактеристичне промене у развоју српске 
књижевности за децу после Другог Светског рата са 
неколико нових узајамних односа објект – субјект, 
усложњавање уметничких веза и структура, новог типа 
организације уметничког пространства по принципу 
уметничке игре, психологизација српске прозе за децу, 
појачан интерес према предметном свету итд. неке су 
неке од најзначајнијих уредница нових токова наше 
књижевности за најмлађе. Наравно, све ово напред 
узречено налаже и коришћење нових модела, средстава, 
уметности, који реализују означене циљеве на један 
адекватан начин. Претпостављена и широко употребља-
вана је и форма сна, која представља велике могућности 
стваралачке игре с језиком, фигуративношћу, са самом 
структуром уметничког дела. посебан интерес у том 
односу представља поетика дијаболизма, која своје 
корене има још у народној књижевности, а разрађује 
се и оформљује у стваралаштву Бранка Ћопића, Десанке 
Максимовић, Гроздане Олујић и др. Велики интерес 
према мистичном, необичном демонском, потологичном, 
подсвесно открива своју сликовиту умешност у сфери 
сна, привиђења, халуцинација и успомена, које руше 
једнодимензионалност радње и улазе у унутрашњи 
свет хероја, као организовано пространство и време 
чисто субјективних личности и карактера. Значајну 
улогу таквих токова и таквог манира коришћења сна 
срећемо и у дијаболичким причама за децу Тиодора 
Росића, представљеним у књигама Долина јоргована 
(1991), Господар седам брегова (1996), роман Бисерни 
град (2005), роман бајка Златна гора (2006). У стремљењу 
да раскине с традицијом реалистичне прозе за децу и 
описном психолошком анализом, да обнови њен 
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садржај и уметничка средства, Росић трага за новим, 
модерним највише у разоткривању сложености дечје 
психологије. Писац улази у интимни свет модерног 
човека и данашњег детета, разоткрива дечје инстинкте, 
нагоне, страхове, анализира психичке механизме његовог 
понашања. За тај циљ, осим успомена унутрашње реке 
мисли, слуша и тако названог од стране Фројда, царски 
пут ка несазнавању – сна. Росић показује практично, 
да стварање сна у уметничком делу исто може да се 
тумачи као реално, да носи информације о хероју и 
његовом свету, да организује текст. Без сумње можемо 
тврдити, да је сан присутан у књижевном делу и да је 
његова форма јављања претрпела измене. Често место 
које му је одређено у уметничком тексту није произвољно, 
случајно и безначајно. Уметнички снови створени од 
стране аутора, потчињени су сличном механизму као 
и истински, те су такође подложни тумачењу. Они 
носе, дају неку информацију, коју треба декодирати. Њен 
кључ се крије у епоси стварања дела, у  принадлежности 
према датом књиженом роду или жанру, који неизмењено 
слажу траг на начин на који се искоришћава форма сна 
(Ристић С. 2012: 148 – 149). 
 Кроз сан аутор улази у сферу подсазнајног. 
Његови хероји су мислећи и самоанализирајући, душевно 
и психички јаки, свесни снаге и умећа, лепи и наочити, 
врло сналажљиви и истрајни, који живе у реалном свету, 
али такође прихватају за могуће и границу изван реалног и 
уображеног, између сазнајног и подсазнајног, које га 
разапиње пред питањима самоидентичности  и смисао 
самог бића. Хероји Росића – Реља Крилатица, Радослав, 
Владислав и Урош, синови Стефана Немање, као и они 
безимени змајеви, принчеви, принцезе, ђаволи..., љу-
љушкају се између успомена сећања на прошлост и 
ужаса данашњег и надолазећег. Ови именовани јунаци 
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врло су свесни и оријентисани у времену и простору 
на коме егзистирају, за разлику од оних других који су 
врло покретљиви, дезоријентисани у својим злим 
намерама и неопредељени.  
 Противуречив и дисхармоничан није само 
унутрашњи свет хероја, већ и онај изван њих. И тај 
свет је исто покидан, начет и деформисан животом, 
сталном борбом са непријатељем и злим силама, 
ужасом, али борбом за љубав, правду, борбом против 
смрти, борбом за животом. Тачка пресека између те 
реалности и индивидуалног психолошог покушаја 
одиграва се кроз сан, виђење халуцинација. Оне увек 
указују на ауторово улажење у поље психоанализе, то 
јест на трагање и анализу дубина несазнајних слојева 
душевног живота, који мотивишу понашање и држање 
хероја. У више случајева  недостају јасни маркери где 
тачно започиње и завршава говор за сазнајно траженим 
ефектом Росићевог раздвајања, колебања самог текста 
на стваралачку игру и изазов према читаоцу. У исто 
време опредељивање на тачну границу између виђења 
и реалности није неопходно, писац у свим својим 
текстовима истиче основно психолошко пространство, 
које стваралачки транспонује у унутрашњи глас хероја, 
независно да ли је он под контролом будног и реалног 
света сазнања или не. Његови ликови му такође не 
откривају различите црте између кошмара и стварности, 
која се по њиховом схватању преплићу у једну хаотичну 
маглу. Преживљена стварност и суровост живота и 
интимна мука, замућују реалност са сном. Хероји Росића 
међутим познају подстицајни, освежавајући здрав сан 
испуњен и маштовит, пун остварених будућих жеља. 
Сан ових јунака јесте тежак, пун несвесности, загонетки и 
тешких задатака, он у себи понекад носи и неспокојство, 
али је он у истом тренутку и пун маштовитих 
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сновиђења. Визије сна ових јунака везане су за живот, 
борбу за опстанак, за љубав, њихове визије пуне су 
доброте и у себи непоколебљиво носе тројумф лепоте 
и победе добра над злим. Снови Росићевих јунака у 
себи скицирају дубоко запамћено преживљавање 
прошлости, слике простора где се радња одвија, а она 
се увек одвија у прелепој Долини јоргована, наравно 
ови снови у себи крију и страхове од и за будућност, 
ваља на овој земљи у овој Долини истрајати за будућа 
времена и оставити је потомцима здраву и чисту.  
 Сан, осим што игра важну улогу при сликању 
психолошког стања хероја при изграђивању више-
слојности дела, испуњава и функцију знака, који трага 
за будућношћу и сигнализира на предстојеће мотивско 
кретање. Слична је ситуација у свим Росићевим причама, 
његове приче посвећене су животу српских владара, 
владара који су у себи водили тежак бој између сила 
мрака и сила светлости, између добра и зла, између 
веровања и надања. Тамно, мрачно, стихијно, постају 
основни покретач човековог понашања и држања, 
предодређујући изграђивање ликова. Сфера, у којој се 
појављује непосредно, јесте сан.  
 У причи за децу Тиодора Росића, први пут у 
српској књижевности за децу користи се форма 
ретроспекције сна, нека од виђења његових јунака 
јесте скица раних дечјих успомена испуњених бригом 
старијих, игром и несташлуцима, којим је испуњено 
свако детињство. Наравно, овде је неизбежна и слика и 
лепота природе и митске реке Ибар. На овај начин 
писац шири уметничко време – укључује прошлост, 
говори о догађајима, који су одредили развој његових 
ликова и њихово трајање. Попуњава празна информациона 
пространства, о којима не говори у тексту у којима 
немају директно место у мотивском развоју.  
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 Усвојивши и схвативши форму сна као драги 
манир, Тиодор Росић је разрађује и обогаћује. У старој 
српској књижевности сан представља тачно одређен 
моменат који има своје место и ограничену функцију. 
У српској књижевности друге половине XIX века сан 
се обично користи као механизам удаљавања од радње, 
као зона фикционалности. Код Росића форма усложњава 
своје могућности у смеру једног модерног психолошког 
реализма. Форма сна се открива као у великим припо-
ведачким врстама, тако и у причама. Њено место у 
композицији дела је променљиво. Појављује се у почетку, 
која концентрише основну тему коју писац обрађује. 
Одређени снови у Росићевим причама преливају се 
један у други, када имају свој крај и почетак, веза између 
њих се остварује кроз пролажење на неколико основних 
тема од сна у сан. Сам текст је изграђен по принципу 
мозаичне структуре, као обједињавајућа фигура сна и при-
че. У виђењима његових јунака искрсавају дечје успомене, 
утисци преживљеног дана, и трагичност логичке везе, 
али и поред тога сачувано је унутрашње расположење, 
атмосфера и однос између стварности и снова.  
 Сан у прози за децу Тиодора Росића, осим што 
се креће у смеру модерног психолошког реализма, 
који помера традиционално описивање, богат је и 
специфичном семантиком. Он као аутор у свом тексту 
симболизује снагу средњовековне српске државе и 
место човека у њој. У сликама сна писац даје видове 
борбе на различитим нивоима и сан је ту закодиран 
као и пишчев протест против неправде и зла, као и 
брига за потомство.  
 Без сумње, на крају можемо констатовати, да је 
сан присутан у књижевном тексту и да је његова форма 
јављања претрпела измене. Место које му је дато у 
књижевном тексту није случајно, произвољно и беско-
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начно. Уметнички снови, Тиодора Росића, потчињени 
су сличном механизму као и истински, наравно они су 
као такви ваљани да се тумаче. Сан код Росића и 
дијаболизам крије се у самој епоси стварања дела, у 
принадлежности према тексту, који неизмењено слаже 
траг на начин на који се искоришћава форма сна и 
његовог сневања, и припремљене од њега сцене. Сан у 
прози Тиодора Росића служи да прошири уметничко 
пространство и време. Он директно носи знање хероја, 
разоткрива га изнутра, залази у сферу његовог интимног 
иживљавања, у дубоке слојеве његовог душевног живота, 
као такав, на тај мачин мотивише и његово понашање. 
 Росићев јунак и он као писац, да закључимо, 
читаоцу нуде сан као једну нејасну метафору, која 
одражава личан контекст живота јунака и његово 
психолошко и биографско искуство. Светом халуцинације, 
сновиђење започиње да носи нешто више сазнања о 
хероју, неголи његово само деловање.  
 Форма сна и дијаболизма, ходом кроз прозни 
текст Тиодора Росића трпи измене и развој не само 
функције, већ и одношење према реквизитима специ-
фичних техника за реализацију. У Росићевој прози за 
децу обично се представља форма на индиректно 
разоткривање сна као прича о њему (ово је коришћено 
у српској средњовековној прози), прослеђена тумачењем 
сна кроз будуће догађаје. Основно средство којим се 
писац користи да истакне сновиђење јесте хришћанска 
симболика и императивна конструкција као отворена 
изјава Божје воље, која не подлеже сумњи. У прози 
Росића појава сна није ограничена никакавим канонима. 
Присутна је чак и свесна зависност између сна и 
функције коју сан испуњава. На почетку или средини 
приче (дела) обично се користи сан-предсказање, знак, 
који припрема читалаца за оно што ће се догодити у 
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сижејном ходу. Кроз симболичну, императивну, асоци-
јативну и алегоричну пројекцију маркирају се контуре 
будућег догађаја. У таквим случајевима можемо да 
говоримо о сижејном, тематском паралелизму, поетици 
дијаболизма између сна и његовог присталице, и 
припремљене од њега сцене. Наша нова књижевност 
за децу, као и Росићева проза, открива нам и сан-
ретроспекцију. Сан се у овој прози за децу појављује 
свуда у њеној композицији. Кроз њега се проширује 
уметничко пространство и време. Росић попуњава 
прозна информациона поља о хероју, говори о прошлим 
догађајима, који нису нашли директно место у сижејном 
развитку, али ради једног или другог циља треба да 
постану својина читалаца. Обе врсте сна у пишчевом 
тексту испуњавају и улогу ретардације, тј. композициони 
подухват, који неочекивано прекида догађај и његов 
ход кроз који се појачава сижејна напрегнутост и 
привлачи се читалачка пажња на следећу епизоду. 
 У овој прози интересантан је начин коришћења 
сна када му писац дозвољава да заузме цело језичко 
књижевно пространство или га, пак, уоквирује. Дејству-
јући догађаји се убацују у контекст једног другог 
догађаја, насталог од сна, који их макар и скривени 
привидно невероватни, показује такве какви су и какве 
их види аутор-огољене, али истините. Наша нова 
књижевност, па и књижевност за децу усавршава већ 
постигнуто и реализује га на практичне могућности, 
које предлаже сан за стваралачку игру с језиком, са 
сликовитошћу и са самом струкутуром уметничког 
дела. (Ристић С. 2006:22) 
 Росић, путем сна руши једносмерност и слабост 
уметничког пространства и времена који се већ 
организује по чисто субјективним личним критеријумима, 
по логици протицања психолошког пространства која 
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представља унутрашњи глас хероја. Форма сна у његовом 
тексту диктира композицију, осигурава могућност за 
слободне асоцијативне прелазе и фрагментарну органи-
зацију дела по принципу згушњавања и концентрације 
уметничког материјала. Сан не утиче само као компо-
зициони подухват, као сижејно организациони центар, 
већ испуњава одређене функције према хероју. 
 У случајевима када га писац Росић употребљава он 
се појављује као додатна карактеристика, која следи, и 
доказује богоизабраност и светост хероја. У овој прози 
за децу коришћену форму аутор води путем једног 
модерног психолошког реализма, који замењује описну 
психолошку анализу. Сан индиректно носи знање 
хероја, разоткрива их изнутра, залази у сферу његовог 
интимног иживљавања, у дубоке слојеве његовог 
душевног живота, као такав на тај начин мотивише и 
његово понашање. Сан је једна нејасна метафора, 
која одражава личан контекст живота сањара и 
његово психолошко биографско искуство. (Ристић С. 
2006:23) Светом халуцинације, Росић нам нуди информа-
цију да сновиђење започиње, да носи много више сазнања 
о његовим херојима, него ли њихово само деловање.  
 Неизмењени део поетике сна код овог писца 
чулна је халуцинација, која често користи звучни 
запис, а исто тако и изразито снажне ликове, изграђене на 
основу метафоре, алегорије и симбола, кроз које се 
апстрактне, скривене мисли и представе преображавају у 
осетљиво-примамљиве ликове. Са тим својим особинама 
сан у Росићевој прози за децу заузима део језичког 
пространства, условљава једноличност његових модела и 
усложњава његов уметнички свет. 
 Користећи сан и дијаболизам, аутор кроз њих 
изграђује један нови свет, различит од емпиричног, у 
коме се највидније мења репресирано и потиснуто у 
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човеку. Човек сањар, писац, сам узима слободу да 
игра, да ствара могуће светове, које пројектује његово 
понашање, емоционална и духовна суштина.  
 Тиодор Росић, човек, писац, сањар, у себи носи 
гномски набој за историјску причу, сам узима слободу 
да игра, да ствара могуће светове, које пројектује 
његово понашање, емоционална и духовна суштина. 
Његова проза чини живот подношљивијим и детињство 
лепшим и отвара очи према другима, из онова и 
истински свет, где тријумфује неограничена слобода 
пишчеве уобразиље!  
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@ARKO \UROVI] 
 
 

LITERATURA KOJA TRAJE 
 

,,Usta puna zemqe"" Branimira [}epanovi}a  
(roman je preveden na vi{e od 30 svjetskih jezika) 

 
 

 U trenutku kada se pojavio roman Branimira 
[}epanovi}a ,,Usta puna zemqe" (1974), privukao 
je pa`wu javnosti i kwi`evne kritike i po vrsti 
teme i po na~inu oblikovawa. U wemu se tretira 
problem (ugro`enog) ~ovjekovog postojawa, problem 
koji se kontinuirano provla~i od pamtivijeka do 
danas. Mo`da ta ugro`enost udvaja i mno`i wegova 
osje}ajna stawa i te`we. A mi znamo da su te`we 
pokreta~ki vaskolikog duha. Te`we se oduvijek iznova 
do`ivqavaju, jer sa sobom nose trenutak svijesti 
koji je karakteristi~an za svako razdobqe ponaosob. 
Sa svije{}u dolaze i osje}awa razli~itog karak-
tera. Bolna su mnogo `ivqa i pamtivqija, bar kada 
je o literaturi rije~. U trenutku kad qudska tjeskoba 
postane nepodno{qiva, dolazi do wene eksplozije, 
kakav je slu~aj sa ovim [}epanovi}evim remek djelom. 
 ^ovjekova egzistencija prevashodno sadr`i 
psiholo{ku komponentu. Kroz wu se ~ovjek obistiwuje 
kao subjekt. A subjekt dobija tek tada svojstvo `ivosti 
i zna~ewa ako se preobra`ava i otvara za nove spoznaje 
i ~iwewa. Samo uzburkana strast mo`e ~ovjeka 
izvu}i iz obamrlosti i pru`iti mu nove pulsacije 
`ivota. 
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 Bjekstvo gowenog u romanu ne simbolizuje 
produ`etak `ivota nego olak{awe smrti. Svjestan 
svoje neizqe~ive boqke, goweni se zapu}yje u 
zavi~aj ne bi li svojim dolaskom poja~ao snagu us-
pomena. Ne o~ekuje da }e ga u jednoj takvoj namjeri 
osuje}avati goni~i, ne {to su u gowenom prepozna-
vali krivca, nego {to su i oni srasli sa ulogom da 
nekoga gone. Gowewe je paradigmati~na osa oko koje 
se okre}e celokupna drama `ivota, kao wen iskon-
ski znak. 
 [}epanovi} je bio svjestan te ~iwenice, pa 
je, iako se gowewe obavqa u otvorenom prostoru, 
jasno raspoznao da je raspolu}enost aktera u drami, 
diktirana wihovim unutarwim porivima. A to unu-
tarwe moralo je iza}i iz sebe i progovoriti, na 
jednoj strani vrtoglavicom straha (goweni), a na 
drugoj strani vrtoglavicom agresivnosti (goni~i). 
 Roman ima dvostrani tok pri~e, ostvariv{i 
putem wega cjelinsku predmetnost. Dakako, u tom 
do~aravawu ,,pomjerenih situacija" pisac se koristio 
vizijama koje fluidiraju pe~atqivo{}u fiksirane 
slike, poduprte iznutra uzbudqivim poetskim zaplam-
sajima. [}epanovi} je majstor u spajawu teme i vi-
zuelizovanih poetskih naglasaka. Ne ispu{ta iz 
vida dubinsko osvjedo~ewe drame. Dramu kakva je 
ova mo`e da stvori samo jako nadahnu}e. Ono od 
duha stvara apoetizi~an odnos prema postojawu, 
makoliko ono bilo komadano utvarnim i apsurdnim 
scenama. Goweni ne tra`i ni{ta drugo do mirni 
prostor gdje bi umro. Goni~i svojim hajkarawem 
uskra}uju gowenom takvu mogu}nost, potvr|uju}i 
time vajkada{we pravilo da svaka ptica svoga 
kobca ima! 
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 Mnogo se {ta mo`e pore}i, ali strah ni-
kako. On je vrhovni simbol moderne literature. 
Strah u romanu udvaja se i sa inatom, stvaraju}i 
tako specifi~ne vrste odbrane od ala u qudskoj 
ko`i. Jer {ta su goni~i do nezasite ale. Oni ruku 
griju na tu|em strahy i nedoumici. 
 [}epanovi}evo pri~awe posjeduje primjetnu 
dozu sublimnog paroksizma. On se pokazao kao ve-
oma plodotvoran i dejstven. U romanu junaci uz-
di`u i pori~u `ivot, istovremeno. I za jedan i za 
drugi aspekt do`ivqenog `ivota potrebna je odgo-
varaju}a energija zanosa. Strane u sporu, i goweni 
i goni~i, koriste je na svoj na~in. Goweni da va-
raka smrt do posqedweg trena, a goni~i da prijet-
wom ustoli~e vu~ju nezavisnost. Ona razara svijet 
izopa~enim pobudama. Pisac se nije pla{io mrklima 
takvih pobuda. Ronio je u wih, tra`e}i sr` wi-
hovih uzro~nosti. Za nas je va`no da je autor ,,Usta 
puna zemqe" svojom imaginativnom mo}i doma{io a 
u nekim segmentima i prema{io zna~ewe predmeta, 
postav{i wime donekle i zarobqen. Tu zarob-
qenost on je briqantno iskazao u fascinantnom 
stapawu sa sudbinom junaka. 
 Pisca zanimaju dva prostorna kruga. Onaj 
spoqni, sa draperijama rasko{ne prirode. I onaj 
unutra{wi, koji je satkan od neo~ekivanih fluida 
sawarewa i ma{te. Pisac ih je dao u su~eqewy, 
pune}i time kr~ag zagonetawa drame. Goweni tako 
zajapuren i bole{}u ophrvan htio bi da bar za 
kratko odlo`i smrtnu uru. Za wega je va`no da ne 
bude sustignut, jer bi time gonila~ko zlo pobi-
jedilo. Sama smrt u okriqu planine Prekornice, 
za wega je bla`ena. On je po{ao po wu, a goni~i je 
kvare. Goweni i goni~i po filozofiji `ivqewa se 
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ne razlikuju mnogo. Ne mogav{i da sustignu 
bjegunca, goni~i }e ostati praznih {aka. Bjegunac 
osje}a neposredni pad u prazninu. Ne toliko zbog 
smrti koliko zbog potjere koja mu je za petama.  
 Ne znam koliko strast prati voqu, ali mi se 
~ini da udru`eni postaju sa do`ivqajnog stanovi{ta 
`ivopisniji. Pisac ih rado utkiva u imaginaciju 
i izraz, dav{i predmetnu `eqenu slojevitost. Rije~ 
je o dvije stvarnosti. Goni~i su se, u potjeri, us-
redsredili na jedno bi}e, ali je to ujedno i 
pi{~evo usredsre|ewe na op{tu epidemiju gowewa, 
koja sve vi{e danas ovladava svijetom. U takvim 
prilikama otpor zna~i vi{e od pobjede. Autor je 
pri~i dao i filozofsku potku, {to je pove}alo 
vrijednosnu amplitudu. Ako nema plijena, nema ni 
`i`e `ivota. Tako razmi{qaju goni~i. Ali u jed-
nom trenutku , jedan od goni~a }e se zapitati: ,,A 
{ta, ako onaj ~ovjek uop{te ne postoji?" 
 Od `ivota se djelovi mogu oteti, ali se do 
kraja ne mogu spoznati wegove tajne. Sli~no svjet-
losti koja se {iri u snopovima. Pri~a koju [}e-
panovi} pri~a, u pojmovnom zna~ewu je ~udesna i 
tajnovita. Za{to? Zato {to je `ivot, u svom zbiqnom 
~inu i tipolo{koj prirodi, su{tinski apsurdan. 
Wega je [}epanovi} projicirao u takvoj optici. 
Mo`emo se slo`iti sa mi{qu da strast poja~ava 
unutra{we mo}i. Ona i razara ~ovjeka raznim nega-
tivitetima. Iako u godinama zrelog doba, goni~i 
nikako da uspostave vezu sa gowenim. Obuzeti 
,,zarazom" gowewa, nikako da do|u do razjasnice 
bje`awe ~ovjeka zakora~enog u smrt. Kad neko bje`i, 
treeba ga goniti. Tako je obi~no kad su razlozi i 
promi{qawa u raskoraku. 
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 Dobro je znano da u starosti dolazi do slab-
qewa osje}ajnih rezonanci. Ne}emo re}i do umrtvqewa 
nego do neke vrste idilentnosti, koja je izvor 
nespokojstva, posebno u prilikama kad ~ovjek, u 
ovom slu~aju bjegunac, ne zna {ta }e sa sobom. U 
takvoj situaciji sretaju ga qudi koji prepoznav{i 
neprirodnost wegovog bivaka u {umskim zabitima, 
odlu~i{e da ga uhvate i krivicu mu utvrde. Niko 
ne}e da otklawa zabludu. Tada ne bi bilo mamca za 
isku{avawe tu|eg identiteta. Mo`da je bjekstvo 
jedan od vidova tragawa za pro{lim, u stvari za 
toplim zagrqajem mladosnih godina, a kada je i 
osje}awa i snage bilo u vi{ku. [ta je bjegunac? 
Grudva koja bjekstvom biva mawa, za razliku od sni-
jega, koji kotrqawem postaje ve}i. Tra`e}i bjekstvom 
mir, bjegunac je ospjelo uznemirewe naj~e{}e vrste. 
[}epanovi} je duboko osjetio rascjep wegove du{e, 
poku{avaju}i da je reintegri{e u neki smislovni 
sadr`aj. 
 Pi{~eva imaginacija posjeduje najdubqi sloj 
naracijske ispovjednosti, {to je u posjedu samo izuzet-
nih romansijera. [}epanovi} se poigrava ma{tom, 
jer ona navje{}uje samo dubinske zasjeke u slo`eno 
tkivo pri~e. Ne iskazuje se manirom realisti~kog 
matricirawa doga|aja. On izda{no koristi odlike 
preplitawa monolo{kih i dijalognih struktura. To 
~ini superiorno, tako {to je smjele vizije situi-
rao u podtekstualne evokativne zone, gdje je `ivot 
predstavqen kao vrsta mi{olovke. 
 U romanu ,,Usta puna zemqe" nije samo ini-
cirana drama pojedina~nog bi}a. Ona se iz toga ok-
vira seli u op{ti okvir, dobijaju}i tako vrijednost 
primjera. Osnovno te`i{te u ovoj drami predstavqa 
strah, koji se ovdje javqa kao svojevrsna mora. Goweni 
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junak nije samo zastra{en svojom bole{}u, nego i 
bole{}u drugih jer se bave gowewem kao stra{}u. 
Pretjerana strast u pojedinim situacijama, zna se, 
mo`e se preobratiti i u ludilo. Nemogu}e je `ivjeti 
izvan trenutka, a goweni bi htio, istina uzaludno, 
da tamo `ivi i sa sebe strese hrpu nagomilanog 
straha. I ba{ kad je povjerovao da je od goni~a pobjegao, 
oni se jave u ve}em broju i sa `e{}om pretila~kom 
naravi. 
 Reklo bi se da su autorovi junaci slijepo 
predani porivima nagona. Wihova sloboda, kod 
goni~a, poprima karakter razjarenosti. Ne misli 
se o pravu na slobodu drugih. Goweni je htio da bar 
posledwe trenutke `ivota ,,podijeli" sa prirodom 
i sa slikom prohujale mladosti, ali druga strana, 
iznenadni progonioci, sve ~ine da mu du{u uzmute 
i pretvore je u pakao. 
 Taj fenomen gonila~kog sindroma [}epanovi} 
je sjajno mozaicirao, dav{i mu u pojmovnom smislu 
pregnantan filozofski obol. U mnogim segmentima 
pisac dosti`e najvi{u skalu pripovijednosti i po 
tome se mo`e, ako je do pravednog suda, izravnati 
sa najboqim stranicama Andri}eve ,,Proklete av-
lije". Oba pisca modeluju pakao kao atribute ne-
pravdom izlomqenog `ivota. Osje}awa pro`eta o~aja-
wem beo~ug su navedenog pakla. Ne smijemo smetnuti 
sa uma da je `udwa cjelovitija od `ivota. Pisac je 
neprestano stavqa u `i`i pri~e, kako bi poja~ao 
wene unutra{we tangente i u~inio je `ivqom i 
dubqom. Navodimo u cjelini jedan veli~anstven 
fragment. 
 ,,@udeo je u tom ~asu: za neodgonetqivim hu-
kom talasa koji se razbijaju o obalu; za ti{inama bo-
nace; za onim usijanim danima kada se na potam-
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nelom kamewu otapaju li{ajevi, a sa prezrelih, is-
pucalih smokava cedi {e}erna sluz; `udeo je za onim 
povi{enim, gotovo bolnim pevawem nevidqivih 
zrikavaca; za oporim i razdra`uju}im mirisima soli, 
katrana, prepr`ene ribe, isku{enih algi, joda, crnog 
vina, zagorelog maslinovog uqa; `udeo je sa sti{anim 
no}ima ispod niskog neba koje, poput srebrnastog 
zvona, svetli u nedrima pu~ine; `udeo je za nekom 
pustom pla`om Juga, kraj Budve, na kojoj }e, ispru`en 
u vrelom pesku, le`ati sam, nepomi~an i omamqen 
svim {to postoji kao da sve postoji zbog wega; i 
`udeo je, gotovo o~ajni~ki, za uspaqenim, bestidnim 
telom neke `ene, u ~iju }e ytroby, izgladnelu od 
sunca i ~ekawa, ~itav potonuti, zaboravqaju}i na 
smrt i vreme!" 
 Li~no mislim da je ~ovjek u biti nesre}an, 
pa neprestano priziva `udwu, ne bi li ona bar 
malo `ivot osmislila i provedrila. Takav izliv 
`udwe mo`e izre}i samo onaj ko je svjestan svoje 
nepu{tenosti i praznine. Ono {to nijesmo daleko 
je qep{e od onoga {to jesmo. @udwa je po [}epa-
novi}u jedina sre}a `ivota. Sam `ivot je jedna ne-
prekidna tamnina.  
 @udwu mo`da ra|a o~ajawe. Ona je vje~ita 
strelica na putu tra`ewa sre}e. @ivi u mislima 
kao u svome jedinom domu. 
 Nema literature ako nije obuhva}ena ma{tom. 
Ona egzistentnu sliku vidi prije nego se odigrala. 
Za wu je tijesno ono {to se zbilo. Ona ho}e vi{e 
od toga. Obje polovine nepoznatice. Otuda u [}e-
panovi}evoj prozi toliko zakora~aja u tajnovite 
zone uobraziqe. Jer ona, poput najpouzdanijeg {estara, 
zatvara krug pri~e, oslawaju}i se pri tom na zamah 
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mo}i i spontaniteta. Ovaj roman pisan je zapravo u 
takvom stvarala~kom kqu~u. 
 Literatura je sazdana od slika podarenog `i-
vota, koji je vijugav i mu~an, ako su razgrnute wegove 
dubinske strane. [}epanovi} ih je razgrtao putem 
bogatih vizijskih slojeva, uvjeren da se patwa pomo}u 
wih mo`e najboqe iskazati. Kako? Sposobno{}u 
kontemplacije kojom je pisac izda{no obdaren, 
posebno kad je rije~ o redukovawu pri~e na supstan-
cijalna jezgra i selektiran ispovjedni postupak. A to 
nije lako kad znamo kakvim je determinantnim si-
lama du{a ugro`ena. [}epanovi} te sile duboko 
shvata i vizionarski ih opredme}uje u subjektivnom 
natopqenoj naraciji. I u`as i strah ovdje su podjed-
nako prisutni. Razmewuju mjesta po diktatu pi{~evog 
subjekta, ali tako {to se uvijek dr`e gorwe granice 
kad je u pitawu vrijednosni u~inak. 
 ^ovjeku je svojstvena, naro~ito u zrelim 
godinama i u bolesti, moralna nestabilnost. Da li 
na to uti~u predrasude, duhovne i ~ulne, te{ko je 
re}i, ali je uo~qivo da se wih posjednik s mukom 
osloba|a. To govori o ~ovjekovoj svojstvenosti. U 
woj se te{ko razlikuje stvarno i mi{qeno. Bijeg 
gowenog u planinu obavqen je u nekoj vrsti afek-
tivnog entuzijazma koju je vizirala patwa. Izgnanstvo 
te`i samo}i i prepoznatqivo je po samoli{avawu. 
[}epanovi} je na toj spoznaji zasnivao do`ivqaj 
svojih ekstaza, mire}i se sa mi{qu da }e zaredom 
svi junaci biti iznevjereni u nadi. 
 Ne}emo pogrije{iti ako ka`emo da mora 
~omi polazi{te egzistencije. Rekao bih i da sna`no 
uti~e na wene budu}e tokove. Ona podzemno traje u 
nama, ~esto nesvjesni wene pritajene erozije. Mora 
i strah odre|uju putawu gowenog. On se nije pla{io 
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da }e zalutati, jer je svjestan sudbine nestanka, a 
tada se ne pita za vrstu smrti. Smrt je razrje{nica 
drame gdje je svaki razlog tu|. 
 U romanu ,,Usta puna zemqe" pisac ostvaruje 
dvopolarnu napetost. Jednako u temi i u jeziku. 
Ukr{tawe dvaju izra`ajnih postupaka, monolo{kog 
i dijalo{kog, [}epanovi} vodi radwu na prin-
cipu gradacijskih skala. U po~etku mirni iskazni 
tonovi poprimaju sve uzbudqivije i dinami~nije 
izra`ajne ekvivalente. Pripovjedna fraza je na-
topqena imaginacijom i to ovu kwigu ~ini svo-
jevrsnom literaturom, tvorevinom koja je upila u 
sebe i mnoge atribute filozofsog pronicawa u 
bi}e i `ivot. 
 Roman ima ne{to i od filmovnog slikawa 
`ivota. Mislim na to kako su kadrirane slike du-
alizovanih strana, bjegunca i goni~a. Lakomisle-
nost jedne strane stvara glavoboqu drugoj strani. 
Ali to je sve briqantno lirski modelovano i ni-
jansirano, da su samo pri~awe i pri~a dobili 
karakter fascinantne majstorije koja se rijetko 
srijeta u na{oj literaturi. Prisustvo poetskog 
fenomena u~inilo je ovu prozu autohtonom i vo-
kacijski kristalizovanom. Obi~no se misli da po-
etsko ne mo`e da primi teret ovako slo`ene gra|e. 
A primilo ga je u raznovrsnom i sublimnom obimu. 
Sli~no Andri}evoj ,,Prokletoj avliji" koja je 
srodna, motivom i tvora~kim skladom [}epanovi-
}evom romanu ,,Usta puna zemqe". Ovaj roman pisan 
je posredstvom sna`ne vizije i predstavqa jedno od 
najboqih djela na na{em jeziku u 20. stoqe}u. 
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SA VISA NA UZVISJA 
 

Velizar Bo{kovi}: Istinom u ~elo,  
Interpres, Beograd, 2014 

 
 

 Ako je istina da se {apatom, na uvo saop{tene 
tajne najdaqe ~uju, onda su i pisane vrijednosti, 
saop{tene bez velike pompe, u stvari najdubqe, 
prona|ene istine. Upravo su djela tako saop{tena, 
iz ti{ine srca, gdje su dugo provjeravana, takozva-
nom autocenzurom, pretrpjela mnogostruke redak-
cije, osobito one koje su estetske vrijednosti, a 
koje su u mnogim tragawima, u stvari, jedine krajwe 
vrijednosti, jedine istine, posebno tamo gdje se za 
istinama traga u nastavcima, individualnog a i 
kolektivnog `ivota i pam}ewa! 
 To bi bilo neko op{te mjesto o djelu Velizara 
Bo{kovi}a, profesora kwi`evnosti i pisca razno-
vrsnog kwi`evnog dara i `anra, a posebno o djelima 
koja su esejisti~ke geneze, ili pak o djelima koja su 
na tragu filozofskih diskursa i metafizi~kih 
razmi{qawa. U ovom posledwem obliku i obli~ju 
Velizar Bo{kovi} je izvrstan istra`iva~, jer on u 
svojim promi{qawima nadilazi spekulacije i samog 
autora! Dakle za Bo{kovi}a su takva djela wegov 
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spiritus movens! U tome i le`e ~ari istra`iva~a, jer 
on postaje ~inilac koji nastavqa tragawa obez-
bje|uju}i sebi mjesto u lancu koji vje~ito traje! I 
sam Gete je govorio Ekermanu da se samo na tom i 
takvom putu mo`e nabasati do Bo`anskog, a ono se 
uvijek ~uva od neizbje`ne banalnosti svakodnevice, 
u Prafenomenima kojima robuju stvaraoci! 
 Bo{kovi} je do{ao na svijet i stasao na 
~uvenom geografskom visu zvanom Orja Luka, na ko-
jem se pisala istorija Crne Gore, a na wenom tocilu 
kalio vite{ki duh! Tu negdje }e i Gospodar Crne 
Gore re}i: 
 
I u sre}i i nesre}i niko od nas nije ve}i!!! 
 
 Velizar Bo{kovi} nije uzmicao da se na 
svom intelektualnom i literarnom popri{tu uh-
vati u ko{tac, kako sa vrhovima i vihorima koji su 
sezali do nebeskih visina, u svakom pogledu, tako 
isto i sa temama izniklim u tim olujnim uzletima, 
temama koje nemaju krajweg ishodi{ta u nauci, ali 
imaju svoje impozantno mjesto u umjetnosti i filo-
zofiji uop{te kao op{tem pojmu. Svoj dug prema 
precima, odakle su pole}ela zna~ajna imena vite{tva, 
a potom nauke i umjetnosti, Bo{kovi} se dosto-
janstveno odu`io na svim du`nostima kojima se 
posvetio! 
 Wegovo raznovrsno, obimno i op{irno djelo 
nikad nije hvatao duh povr{nosti, ve} sy svaka 
re~enica, rije~ i tema, imali svoju stajali{nu 
ta~ku kao da se ~uje sa sred ravne Orje Luke! Kvalitet 
je uvijek dominirao u svojoj cjelosti! Komparativne 
analize, bez kojih se ne mo`e ni{ta zna~ajno re}i, 
imale su svoj nivo, koji je te{ko bilo pomjeriti sa 
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mjesta na kojem su zauzele svoju poziciju i usidrile 
svoje postojawe! 
 Bo{kovi} je temeqen istra`iva~, nikad se 
ne zaustavqa na sredini puta, uvijek se wegova 
misao zavr{ava svojim originalnim krajem koji 
nas ne ostavqa ravnodu{nim. 
 U kwizi Istinom u ~elo Velizar Bo{kovi} 
se oprijedelio za pisce i djela koja su u skladu  sa 
wegovim stvarala~kim senzibilitetom. 
 Navodimo samo nekoliko tekstova ~isto 
esejisti~kog prosedea: Iz zaostav{tine akademika 
Du{ana \urovi}a; Uzajamnost i su~eqavawa Desanke 
Maksimovi} i Milovana \ilasa; Elementi dru{tvene 
satire u zaostav{tini akademika Du{ana Kosti}a; 
@ivotna i ratna vrtlo`ja u romanu Ko`uh s pola 
rukava Radovana Zogovi}a; Josip Broz - misterija 
veka... 
 Pomenuti eseji sadr`e u sebi i pasa`e pri~a, u 
doslovnom smislu rije~i. To se posebno da uo~iti u 
eseju Blistava Zvezda Gr~ke, o Melini Merkuri, 
znamenitom posleniku umetnosti i kulture u naj{irem 
smislu rije~i. Ili o Lavu Nikolajevi~u Tolstoju, 
povodom stogodi{wice smrti velikana ruske kwi-
`evnosti itd. 
 Posebno uzbu|uje Bo{kovi}ev esej Za{to - 
po~emu - pourqua - perche - warum - why? - U kojem je au-
tor ispri~ao tu`nu i ru`nu pri~u o bestijalnoj 
agresiji ,,devetnaestoglave a`daje" zvane NATO, na 
Srbiju i srpski narod, 1999. godine. 
 Ove uzgredne, a neophodne napomene, mogu se 
razumjeti kao spona sa razmi{qawima koja slijede 
u vezi sa kwi`evnim stvarala{tvom Velizara 
Bo{kovi}a. 
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 Ako se nekad neko, a ho}e sigurno, bude 
bavio vremeplovom kwi`evnog i filozofskog doba 
dvadesetog, i po~etka dvadeset prvog vijeka, djelo 
Velizara Bo{kovi}a bi}e nezaobilazno. Pogotovo 
{to ovaj pisac pi{e precizno i ta~no o zbivawi-
ma na vjetrometini Balkana, koji se ~esto pomiwe 
i po dobru i po zlu, uostalom po `ivotu koji traje 
na wemu, i na koji se ne `alimo pored svega {to 
nas je spopadalo i spopada! ^ini mi se vi{e 
na{om krivicom, o kojoj isuvi{e emotivno govore 
na{i tuma~i, ali nikad ne ka`u kako treba 
re{avati na{ pereniraju}i problem! 
 Nijesam siguran da je mogu}e u jednom zamahu 
napisati sveobuhvatnu istinu o djelu Velizara 
Bo{kovi}a. Zato ovih nekoliko mojih napomena 
predstavqaju samo one singularne ta~ke u kojima 
pronalazim komplementarnost u idejama! Cjelinu 
treba tra`iti u Bo{kovi}evim trokwi`jima poput 
onih koji se ti~u znamenite srpske pjesnikiwe De-
sanke Maksimovi}; zatim monografije Svjedok 
epohe o akademiku Du{anu Kosti}u i monografije 
Poetski odziv zlu o `ivotu i stvarala~kom putu 
akademika @arka \urovi}a. 
 

* * * 
 

 Za sve one koji vole `ivot, a ovaj pojam u 
punom je saglasju sa zavi~ajem, siguran sam da }e se 
osvje`iti, kad pro~itaju kwigu Istinom u ~elo, koja 
je bila predmet prethodnih razmatrawa. Ipak, sa 
neophodnom opomenom da je te`e sakriti ono {to 
jesi, nego glumiti ono {to nijesi! Tako, o tome, 
ka`e i nauka! 
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STUDIJA O ]OPI]U - DOSTOJNA  
PA@WE I POVEREWA 

 
Sne`ana [aran~i} ^utura: ,,Branko  

]opi} - dijalog s tradicijom"", Zmajeve  
de~je igre, Novi Sad, 2013. 

 
 

 Sne`ana [aran~i} ^utura vi{e godina se 
bavi literaturom za decu i mlade. Nekim svojim 
kriti~ko-esejisti~kim tekstovima, a onda studijskim 
prilozima i pojavqivawima na skupovima posve}enim 
ovoj literaturi, osvedo~eno je pokazala da je `anr 
literature za mlade wena opsesija po vokaciji, a ne 
samo potreba da ,,zadr`i mesto tuma~ewa kwige za 
mladog ~itaoca". Interesovawe za kwi`evno stva-
rala{tvo Branka ]opi}a bilo je oduvek wena `iva 
ambicija, da bi se ona ostvarila u zaista impo-
zantnoj studiji, doktorskoj disertaciji, koju je pre-
poznala redakcija ~asopisa ,,Detiwstvo" - i ne-
davno je objavila u svojoj ediciji ,,Zmaj", kw. 27. 
 Okrenutost usmenom stvarala{tvu, i tradiciji, 
folklornoj dimenziji i tragawu za ,,individualnim 
konceptom naracije", Sne`ana [aran~i} je u studiji o 
]opi}u ispoqila u sedam koherentnih celina. Svaka 
od wih, kao poglavqa, obra|uje odre|enu analiti~nost 
teme, mada se u svakom poglavqu ,,ide daqe", u smislu 
valovite i trajne teze da se ]opi} shvati kao iz-
raziti pisac srpskog realizma, koji svoju poetiku 
zasniva na temeqima izvori{ne folklornosti. 
[aran~i}eva je ]opi}evu neku vrstu poetike nas-
lutila u kwizi ,,^arobna {uma", pa je onda i{la 
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daqe, i dubqe, u minucioznoj analizi ,,kompleksne 
]opi}eve narativnosti", izra`ene u poeziji i prozi 
za decu, od prve zbirke. ,,U carstvu leptirova i 
medveda" (1940) do posledwe ,,Lijan vodi karavene" 
(1983). Tako|e, kontinuiranim pra}ewem ona se 
,,osvrtala" i na neka ]opi}eva dela koja nisu 
,,de~ja literatura", ali svojim ,,svetom realnosti i 
ma{te", mogu biti i dela bliska de~joj percepciji. 
 U prvim poglavqima Sne`ane [aran~i} 
^uture prisutni su elementi koje donosi ]opi}eva 
pri~a ili pesma zasnovana na bajci, {aqivoj pri~i, 
ka`i ili pri~i o `ivotiwama, lagariji, basni i 
noveli. Autorka u svim razmatrawima kre}e od us-
menokwi`evne naracije, koju ~ine ,,iluzije usmenog 
kazivawa", a temeqi se na fenomenima bajkovito nest-
varnog i ~udesnog - ili pripadaju narodnim vero-
vawima, pa su bliske poslovicama, kletvama, zago-
netkama i drugim usmenim formama, utmeqenim u 
korene folklorne retorike i wene svrsishodnosti. 
 Uz korpus ovakvih analiza [aran~i}evu in-
teresuje i `anrovska struktura ]opi}eve pri~e i 
pesme za decu, a ona se zapa`a u autorovoj ,,fuziji 
`anrova", koju ]opi} ne forsira nikakvim 
implikacijama ,,sa strane", ve} vlastitim odnosom 
prema tradicionalnoj i narodnoj literarnoj re~i. 
Vi{e ,,svoj" kada pripoveda o ,,svetu svoga detiwstva, 
zavi~aja ili ratnih dana", ]opi} se gotovo uvek 
fokusira na ,,li~noj poetici", u koju unosi ne samo 
ma{tovitost i bajkovitost - ve} i poetske slojeve 
,,plavetnila `ivota", ~ine}i to kao zakleti pri-
padnik ,,lirske note i senzibilne vokacije `ivota" 
(B. M, Mihiz). Otuda su sva dela namewena deci i 
mladima Branka ]opi}a ,,java i san `ivota", koji 
se ponavqa u ,,`anrovskom sinkretizmu", mada i 
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~estim ,,ponavqawima i naglascima", koji doprinose 
da se i pri~a i pesma do`ivqavaju ponekad kao `iva 
`ivotna igra ali i zbiqa, koju nudi ,,presan `ivot", 
sa svim svojim snohvaticama ,,biti ili ne biti", 
pa ipak, vedar i plameno razdragan kakvo je i sve-
koliko ]opi}evo detiwstvo. 
 Mo`da je autorka Sne`ana [aran~i} najvi{i 
stepen kongruencije ,,novog ~itawa ]opi}a" posti-
gla u sedmom poglavqu svoje studije. Mislimo ovde 
na odeqak ,,Sinteti~ki pogled - dometi analize". U 
wemu su sme{tene analize ]opi}evih dela od prve 
zbirke ,,U carstvu leptirova i medveda", preko 
,,Pri~e ispod zmajevih krila" i ,,^arobne {ume" - pa 
~ak i asocijativnih pogleda na ,,Ba{tu sqezove 
boje" ili romane ,,Do`ivqaji ma~ka To{e", ,,Orlovi 
rano lete" i ,,Magare}e godine". U svim pomenutim 
kqu~nim ]opi}evim kwigama ose}a se ,,upotreba 
nasle|a", mada i ovovremenost, dakle sve {to je 
si`e `ivotne gra|e i wegove tematike. Tako se 
,,hod kroz ]opi}evo delo i wegovu poetiku", mo`e 
osetiti kao celina koja vrhuni u orginalnosti i 
dostojanstvu, mada i ~estim ,,lakore~ivim trenucima" 
kada ga zapa`amo kao pisca koji ima ,,i svoje dubine 
ali i pli}ake". 
 Pli}aci ]opi}eve umetnosti pripovedawa i 
pevawa javqali su se u trenucima kada je, odu`ivao 
,,dug ratu i vremenu" (kao D. Maksimovi}, A. Dikli}, 
M. Ale~kovi} i dr.) i kada se povodio za agitovskim 
tonovima. Ta~nije, kada je, kako se pogre{no tuma~ilo, 
]opi} bio ,,ideolog partizanskog rata" ili ,,re`imski 
pisac", a on to nikada nije bio, ve} tradicional-
ist i odani patriota naroda u koga je verovao i o 
kome je pisao ,,zlatnu bajku o qudima" Otuda zapa`a 
autorka [aran~i}, ]opi} i kada pi{e o NOB-u ne 
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skida s uma narodne bojovnike: ona pomiwe Marka 
Kraqevi}a i kosovske junake, `ele}i da ih o`ivi  
i do`ivi kao legende srpskih ratova i istorije, 
koja se, na `alost, i danas ponavqa. ]opi} nikada 
nije izneverio ,,koren svoje nacionalne istorije" i 
slave srpskih junaka. I u poeziji (,,Veziqa slobode", 
,,Na Petrova~koj cesti", ,,Grob u `itu", ,,Omladinka 
Mara" i drugim pesmama), `ivi usmeni tonalitet 
pevawa i on je upravo re~iti znak ]opi}eve veze sa 
tradicionalnom poezijom i to ,,usmene i folklorne 
provenijencije". ,,Udeo usmene kwi`evnosti - zapa`a 
autorka studije - u oblikovawu ovih pesama nije izra-
`ena kao u rodoqubivoj lirici za odrasle". Svakako. 
Re~ je o poeziji upu}enoj mladim recipijentima, pa 
je razlika sasvim razumqiva. Ipak, u lirici ovak-
vog tipa, ]opi} se nije proslavio, {to opet go-
vori da ovde nije bio pesnik, ,,po vokaciji", ve} 
pesnik ,,potrebe trenutka". 
 Teza Sne`ane [aran~i}  o ,,stvartawu neke 
vrste teorije ili poetike" u ]opi}evoj literaturi 
koja je sva prosen~ena ,,usmenim kazivawem i obra-
dom", ~ini nam se da je pomalo neprihvatqiva. Pisac, 
,,epski raspod", kako ga naziva Gustav Krklec, nije 
se ,,bavio mnogo teorijskim tuma~ewem svog pisawa" 
(R. Trifkovi}). Iako je mnogo ~itao (i to po vi{e 
puta srpske realisti~ke pisce, klasike) i, strane, 
od kojih naro~ito Servantesa, Gogoqa, ^ehova, 
Za{~enka, Karajli~eva, Dostojevskog i Pu{kina, 
pa i [ekspira, on se nije dao ,,povesti ni za ~ijim 
predispozicijama teorijskog uobli~avawa svoje na-
racije". Pisao je ,,po svome", gradio teoriju kazivawa 
literature zavi~ajnog sveta na kolenima ,,kraji{ke 
pri~e", i to one, koja je ,,i stvarna i nestvarna", 



 108

uvek setna i pevu{e}a, jer je takav i Kraji{nik, a 
takav je i wegov pisac. 
 Ipak, ,,pisac golubjeg srca" nije bio rav-
nodu{an kada ga je kritika stavqala ,,na crtu". 
Autorka [aran~i} je to lucidno uo~avala, pa je ceo 
svoj rad, isprepletala mi{qewima kritike. Ali, 
wena komunikacija sa najraznorodnijim mi{qewima 
o ]opi}u i wegovoj stihijskoj odanosti i naslanawu 
na usmeni diskurs (mi{qewa i kazivawa), [aran~i-
}eva je umela da kanali{e u najyspelijem pravcu 
kritiku - pisac, i tako po{tuju}i raznorodna mi{qe-
wa, autenti~no iska`e svoj sud. Navode}i preko 
stotinu kriti~ara svih generacija koji su se 
bavili ]opi}evim delom (naro~ito literaturom za 
decu i mlade), ona je uva`avala ,,svaki sud", bez 
`ustre polemike i negirawa. U tom pogledu, autorka je 
pokazala veoma demokrati~an i tolerantan stav 
prema ,,sudu svakoga koji `eli da sudi" (D. M. 
Jeremi}). A ti sudovi (ili sud) bili su ~esto ili 
strogo subjektivni, ili lakonski upu}ivani piscu 
a najvi{e objektivni, ako su bili nakloweni 
,,piscu iz naroda", koji je sav bio ,,narodni i 
zavi~ajni", i za koga se mo`e re}i da je ,,pisao kao 
{to je disao". 
 Uz neke samo ,,skromne i mo`da subjektivne 
primedbe", slobodan sam da ustvrdim da je pomalo 
prejaka tendencija autora studije i wenog mentota: 
da je ]opi} te`io ,,modernosti" u iskazu ~ak i 
tema obra|enih uokvirima folklorne stilistike. 
Kao {to se nije mnogo upiwao da ,,stvori svoju te-
oriju naracije", jer ona se stvarala sama i bila 
~elno obele`je samo wegove vokacije ,,onostranog i 
ovostranog pogleda na `ivot, qude i pojave", tako 
mu nije bilo stalo da bude avangardni ~elnik niti 
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pristalica literature koja nagiwe previ{e ,,savre-
menosti a naro~ito ne modernosti". 
 Ozbiqna i akribi~na studija Sne`ane [a-
ran~i} ^uture o piscu, nekada najtira`nijem i na-
jomiqenijem u {irim prostorima Balkana Branku 
]opi}u i wegovoj ,,pup~anoj vrpci" koja je bila spo-
jena sa usmenim kazivawem sadr`aja `ivotnih dato-
sti, deluje kao posve}eni~ka kwiga uva`enom piscu, 
koga je autorka dubinski, nau~no i analiti~ki 
propratila. Da li }e jo{ neki ,,de~ji pisac" (osim 
do sada J. J. Zmaj, D. Maksimovi}, B. ]opi} i D. 
Radovi}) imati ~ast da bude ,,skalperski minuciozno 
sekciran" u svome delu - to ne mo`e znati?! 
 Najzad, znamo samo to: da je ova, tre}a studi-
ja, doktorski rad o ]opi}u Sne`ane [aran~i}, 
unela celu sebe u ,,bi}e ]opi}eve igrarije o deci, 
detiwstvu, zavi~aju, `ivotiwama i ratu", trude}i 
se da i za pedaq ne o{teti ,,iskonsku qubav pisca 
koji je ceo `ivot posvetio literaturi". Stoga je, s 
puno prava svoje mi{qewe o ovoj studiji i ]opi}u 
ispisala mentor [aran~i}eve teze dr Qiqana 
Pe{ikan Qu{tanovi}, a koje glasi: ,,]opi} uspeva 
da istovremeno o~uva identitet i lepotu usmenog 
kwi`evnog nasle|a i samosvojnost vlastitog iz-
raza:" ,,Tu nije re~ o izrastawu ,,iz" okriqa usmene 
tradicije ili ,,po ugledu na wu", ,,ve} o sposobnosti 
samoostvarivawa u tradicionalnom nizu". Prema 
tome, Sne`ana [aran~i} ^utura, u ,,godini ]opi}evog 
odlaska sa ovog sveta" kao doprinos na{oj nacional-
noj literaturi, a posebno piscu, pru`a mogu}nost 
wegovog trajnog bivstvovawa u svesti i naklonosti 
wegovih ~italaca. 
 

Voja MARJANOVI] 
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QUDI OD VAZDUHA I SVETLOSTI 
 

Sowa Atanasijevi}, Vazdu{ni qudi,  
,,Prosveta"", Beograd, 2014. 

 
 
 Pobornici savremenog srpskog naratolo{kog 
diskursa, upotrebimo termin ovovremenih teoreti~ara 
proze, na visokoj polici tra`e romane Sowe Ata-
nasijevi}. Ono {to je godinama gradila i nametala 
~itaocima kao osoben, suptilan prozni prosede, 
posledwih meseci su verifikovali i autoritetni 
kriti~ari, ~lanovi `irija za presti`ne kwi`evne 
nagrade, stavqaju}i wen najnoviji roman ,,Vazdu{ni 
qudi" u sam vrh jednogodi{we produkcije. 
 Da se podsetimo, ona je autor romana ,,Oni 
su ostali" (1995), ,,Crveni krug" (1997), ,,Bekstvo 
iz akvarijuma" (2003), ,,Naranxe za Bo`anu" (2004), 
,,Ko je ubio Alfija" (2009) i zbirke pri~a ,,Krilata 
tuga" (2005). U svoj toj prozi dominira prvo lice, 
pozicija intradijageti~kog homodijageti~kog foka-
lizatora, kako bi rekao @erar @enet, odnosno 
pozicija gde je narator ujedno i glavni junak. Ta 
pozicija intimnog i ispovednog je u najnovijem 
romanu pro{irena, uslo`wena, tako da se glavni 
lik, taj narator, javqa i kao analiti~ar, i kao is-
poveda~, i kao istra`iva~, ali i kao mlada `ena 
koju ku{aju ozbiqni moralni i psihi~ki izazovi. 
 Ovde bi vaqalo podestiti se romana ,,Tajanstve-
ni plamen kraqice Leone" velikog Umberta Eka, koji 
se, kao i ovaj na{, bave, dodu{e na sasvim druga~iji 
na~in, fenomenom se}awa. Tamo je se}awe cen-
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tralna tema. I dok tamo glavni junak traga za auto-
biografskim, epizodnim se}awem, roman Sowe 
Atanasijevi} po~iva upravo na tom se}awu. Kad smo 
ve} posegli ovo pore|ewe, vaqa napomenuti da psi-
holozi govore o eksplicitnom (semanti~kom) se}awu, 
onom kada se svesno se}amo ne~ega {to smo nau~ili, 
ali i o implicitnom se}awu, odnosno nesvesnom 
obavqawu nekih nau~enih radwi, kao {to je, re-
cimo, vo`wa bicikla. 
 Sa se}awem i ose}awem vezuje se ispovednost. 
A kada romanu ,,Vazdu{ni qudi" damo pregorative 
ispovednog, ozna~avamo tek mali deo su{tine. Ako 
dodamo da se radi o romanu toka svesti, videli 
bismo da nema slobodnih asocijacija, psihi~kih 
slu~ajnosti i intelektualne proizvoqnosti. Ako 
bismo roman odredili kao psiholo{ki, suo~ili 
bismo se sa stranicama koje se ne ti~u duhovne 
sfere junakiwe. To {to ona bele`i svoje uspomene 
iz detiwstva i evocira se}awe na svoje ,,vazdu{ne 
qude", i {to u vi{e navrata pomiwe Junga, ne daje 
ovoj prozi legitimitet psiholo{kog romana, u 
smislu u kom teorija kwi`evnosti ovaj kwi`evni 
`anr ozna~ava. U romanu ima i elemenata fantas-
tike, ali se ta fantastika ne da svrstati ni u jednu 
od poznatih kategorija: nema elemenata mitolo{kog, 
bajkovitog, misti~kog, magijskog, nau~nog. Ima ele-
menata irealnog, ali je to irealno iz domena stvar-
nosti, pa bi se fantastika Sowe Atanasijevi} mo-
gla odrediti kao fantastika realnog koje po~iva na 
halucinatornom i opsesivnom, {to je iz domena 
psihi~kog, da ne ka`emo paranoidnog. Romanu se 
mogu dati (ili osporiti) jo{ neka odre|ewa, {to 
svakako ne bi bile kqu~ne odrednice za `anrovsko 
i stilsko odre|ewe romana. Mo`e se zakqu~iti da 
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ova proza ima karakteristike svega navedenog (kao 
i ne~eg drugog), ali da nema dominantne kompo-
nente. Mo`e se, stoga, pogre{no, zakqu~iti da ro-
man predstavqa nekakvu smesu sveg i sva~ega, pre-
pu{taju}i ,,materiju" da se sama izbori sa smislom. 
Me|utim, nije tako. Ovom romanu vrednost i zna~aj 
daje upravo ta kompleksna, znala~ki sklopqena struk-
tura, taj mozaik od dobrih stilskih kockica 
postavqenih tako da daju utisak vazdu{aste prozir-
nosti, zdravorazumske duhovne ~istote i paperjaste 
mekote.  
 Roman je sazdan od sitnih detaqa i sekvenci. 
^ini se da je na{a autorka suptilni opservator i 
dobar konstruktor. U wenom romanu nema visuqaka, 
iako je sav sazdan od suptilnih sekvenci. Ona svoje 
likove ne postavi da joj poziraju, niti ih name{ta 
u uklapa u svoje namere. Naprotiv, ona ve{to ma-
nipuli{e fakturom i faktografijom. Kod we je 
sve, naizgled, spontano, a zapravo je dobro osmi{qeno 
i ispuweno smislom i zna~ewem. 
 Koliko je te{ko `anrovski i stilski odrediti 
roman, toliko je napora potrebno da se sa {to mawe 
re~i uka`e na tematske okvire u kojima obitava ovo 
{tivo. Najpre, ne}e se pogre{iti ako se ka`e da je 
ovo roman o odrastawu i sazrevawu (dobar deo ro-
mana mogao bi da u|e u lektiru za {kolarce); isto 
tako, ovo je roman o prijateqstvu i poverewu. 
Tako|e, ovo je porodi~ni roman, isto toliko ko-
liko je pri~a o istoriji jedne fikcije. On je u neku 
ruku i socijalna drama, ali i povest o gri`i savesti. 
Uz sve to, ovo je jedna iskrena `enska ispovest, ot-
mena i zrela, bez cmizdravih, pateti~nih pasa`a, 
proza koja, za{to ne re}i, mu{karci treba da 
~itaju sa dozom testosteronske qubopitnosti. 
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 Prikaziva~ki plan romana sme{ten je iz-
me|u dve porodi~ne sekvence: uvodne, kada Irina, 
na{a junakiwa, u realnim, rekli bismo svakida{wim 
okolnostima, oseti na terasi miris kola~a i k}er 
Janu ispra}a iz stana i epiloga, kada za ru~kom Jana 
tra`i od majke da joj pri~a o vazdu{nim qudima. To 
je neko sada{we vreme, realno, kao uostalom i sve 
{to je sme{teno u romanu, ~ime pisac daje do 
znawa da je u ovom sada sadr`ano i na{e minulo. 
Na nama je samo da ga uobli~imo i kanali{emo. 
 Ovde se name}e pitawe: da li se doista 
dogodilo sve ono {to je ugra|eno u ovaj diskurs? 
Sowa Atanasijevi} ne nudi odgovor. Ona majstor-
ski kombinuje sekvence iz realnog `ivota i fik-
ciju. Nisu te{ko prepoznati biografski detaqi 
ugra|eni u neke druga~ije okolnosti. Ona se ne po-
vodi za `ivotom i doga|ajem, ma koliko je to fas-
ciniralo, ma koliko su se upe~atqivo urezali u 
se}awe. Ona realno transponuje u fiktivnu tvorevinu, 
podre|uje ih stogim principima pripovedawa, 
potvr|uju}i, staru istinu da u realnosti slu~ajnosti i 
~uda ima, ali da u umetnosti slu~ajnost i ~ydo nisu 
delotvorni ukoliko su nekoherentni sa ostalim 
elementima date umetni~ke tvorevine. 
 Na onoj terasi sa po~etka romana pojavquje 
se ,,vazdu{na" Marija, i ve} nas pisac uvodi u centar 
diskursa. Marija je Irinina fikcija, devoj~ica od 
{est godina, ono dete koje bi postalo od fetusa 
koji je na{a junakiwa, posle dva i po meseca 
trudno}e, odstranila. I tu po~iwe igra fiktivnih 
sekvenci i detaqa iz Irininog `ivota, koja se 
provla~i od prvih detiwih se}awa do jednog dana 
kraj reke kada se zauvek ,,rastala" sa Marijom.  
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 Nije nam namera da nabrajamo sve sekvence, 
ali }emo, isti~u}i neke detaqe, poku{ati da uka`emo 
na spisateqske medaqone kojima je sklona na{a 
autorka. Jednom je Irina, profesor klavira, zatekla 
na svom pijaninu Dejanovu (mladi} sa kojim je zatrud-
nela i koga je oterala) falusoidnu flautu. Opet, na 
ginekologiji, spremaju}i se za abortus, dali su joj 
plasti~ne braon papu~e, na {ta je ona primetila: 
,,badava sam ih (stopala) negovala kada su dospele u 
ovakve papu~e". Treba li tuma~iti ovu simboliku. 
Jedan od najsna`nijih simbola je pojava male ne-
pokretne Doce, rano umrle sestre Irinine druga-
rice iz detiwstva Zorane. Doca je neka vrsta 
zna~ewskog antipoda Mariji, mada se, nakon smrti, 
i ona preobratila u vazdu{ne qude. Galeriju vazdu{nih 
qudi Irina je po~ela da ispuwava jo{ u detiwstvu, 
od trenutka kada je videla `enu u lakovanoj sukwi 
koja je za ruku vodila dete. Tu su se smestili i Jova, 
umrli slu`iteq iz Irinine {kole, te @ivan, 
preminuli otac Irene, Irinine najboqe drugarice 
i neke vrste wenog alter ega (sli~na imena, pri-
jateqice iz detiwstva, razli~ite i po naravi i po 
ambicijama, i po pogledu na svet...). Posledwa od 
detiwih vazdu{nih qudi je neka `ena, privi|ewe 
koje se javqalo niz ulicu detiwstva, gde se se dve 
devoj~ice, Irena i Irina, rastajale. 
 Ako smo kazali da je ovo roman i o 
odrastawu, sa zadovoqstvom isti~emo pri~u o 
detiwstvu provedenom u provincijskom gradi}u 
koji se, iako eksplicitno ne pomenut, mo`e pre-
poznati u duhu i ambijentu Lebana. Slika malog 
grada nosi dozu nostalgije i prema mra~nim uxeri-
cama (a u jednoj od wih je `ivela ma{ti i igri 
sklona Zorana), ali i prema svetlim scenama doma 
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kulture gde je na{a junakiwa recitovala i svirala. 
Nije, stoga, slu~ajno da se i u atmosferi celog ro-
mana, ali i u eksplicitno nagla{enom, krije neka 
doza muzi~kog pulsirawa, melodioznog prelivawa i 
dinami~kog kontrapunkta romanesknih elemenata. 
 Jedan se detaq porodi~nog posebno nagla{ava u 
ovom romanu. Naime, Irina je svoje nacionalno 
pripadawe bugarskom narodu podcrtala nekolikim 
detaqima (bu{ewe guma na automobilu wenog oca, 
putovawe u Sofiju, Staqinova slika iznad kuhi-
wskog stola u ujakovom stanu...) Ovi detaqi su sami 
sebi dovoqni, neka vrsta apendiksa, visuqka koji, 
naru{avaju}i koherenciju, ide u prilog inti-
misti~koj noti romana i uli~ni ormanent junakiwe. 
 Irinini vazduni qudi dolaze, kao bo`anstva, 
iz svetlosti i nestaju neznano kud. Oni su fikcija, 
posledica depresije, tako bar govori doktor Fili-
povi}, onaj po ~ijem nalogu nastaje ova ispovest, da 
ne ka`emo, nastaje ovaj roman. Irina nije {izoidna, u 
we nema dve Irine. Wena drugarica Irena, nije 
Irinino drugo lice. Ona je ne{to drugo: kom-
pozicioni oslonac, romaneskna varka - realna i 
putena, protivte`a Irini - preosetqivoj, senzibil-
noj, lake imaginacije. 
 Irina je svesna svojih projekcija, raduje se 
svojim halucinacijama; ona je prijateq svojim vaz-
dru`nim qudima. Ona se le~i, a to prisustvo 
lekara ovoj prozi odri~e boju fantasti~nog. Da je 
ma koji od likova video vazdu{nu Mariju, ovo delo 
bi dobilo odlike fantastike. Ali nije. Kao {to 
Irina nije, dok su trajali, nikom, do papiru i 
doktoru Filipovi}u, otkrila tajnu vazdu{nih 
qudi. 



 116

 Roman je ra|en po principu dualizma; sek-
vence i likovi u najve}em broju nemaju svoje par-
wake, ali se javqa u paru. Recimo, dve su vazdu{ne 
devoj~ice, Doca i Marija, dva su vazdu{na ~oveka, 
poslu`iteq Joca i Irenin otac @ivan, dve su 
`ene u crnini. Tako|e, Irina ima svoju Irenu sa 
kojom ide u paru. U paru su i wihove }erke Jana i 
Una, kao {to su neka vrsta dvojca Irinini mu{karci, 
oterani Dejan i aktuelni suprug Sergej. U paru su i 
po~etna i zavr{na scena; one su iz sinhrone ravni 
naratora, dok je ceo roman neka vrsta retrospekcije 
koja se odvija kroz dijahronu vertikalu jednog saz-
revawa. 
 Na planu metateksta izdvaja se paralela iz-
me|u dva segmenta, oba produkta fikcije. Jedan su 
vazdu{ni qudi, nerealni a prisutni u svesti nara-
tora, a druga je qubavna scena izme|u Irene i Da-
libora, zami{qena, fiktivna, ali po detaqima, 
putenosti i pikantnosti realna i uverqiva. 
 Ako je doktor Filipovi} narator (kako bi 
rekao naratolog Xerald Prins), onaj kome se nara-
tor obra}a, {ta smo onda mi, ~itaoci? Verovatno 
gomila zavedenih i op~iwenih koji bi u svemu {to 
se nudi u redovima i izme|u wih, da prepoznamo 
sebi sli~ne, da idemo za poznatim, nesvesni da 
time otkrivamo novo, da uz masu redundantnog ma-
terijala dobijemo pregr{t novih informacija, 
~iwenica, nedumica i pitawa.  
 

Dragan RADOVI] 
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ZAVI^AJNI DOZIVI I ODZIVI 
 

(Vu~ina [}eki}: Pozajmqeni zavi~aji, Agora, 2014) 
 
 

 Рађањем својим човек не бира ништа: ни 
родитеље, ни место, ни време. Те ни Буцко Драговић, 
јунак и наратор књиге Позајмљени завичаји, Вучине 
Шћекића, није могао назначено одабрати. Али, свакога 
од нас, те и њега, чим се огласимо, зграбе и вежу 
слике, гласови, ликови, прошли и они који се у 
тренутку бивања пријањају и не пуштају ни у сну. 
 Бројну патријархалну породицу Драговића снашло 
је, половином двадесетог века, што и многе у доба које 
нити су бирали нити на збивања могли утицати. Како их 
је аутор означио, припали су руковетима људи ишчупаних 
из корена, колонизованих у ненавикнуте услове живота 
војвођанске равнице, у малени Сивац. То померање у 
туђи, позајмљени завичај, читаоцу, кроз артикулацију 
успомена, и тегобу и лепоту одрастања у новој средини, 
приповеда дечак Буцко Драговић, једини син оца Мија и 
мајке Миле, уз ромор бројних женских (сестринских) 
гласова. А рађање мушког детета еуфорично се слави 
три дана по кафанама, и шта мари што се при промени 
кафане зове час Радоје, час Милоје, па Вукоје... Мушко 
је.  
 Топонимско одређење је већ поменути Сивац са 
све детаљним екстеријерним приказом, уобичајеним за 
забито, богу иза леђа, место: кафана, пошта, биоскоп, 
корзо, дом културе, па опет кафана, јер „у сеоском 
животу кафана је свакодневица, а све друго су 
сезонска посла“. И новим, социјалистичким добом 



 118

забатаљена здања: православни светониколајевски храм, 
отмена боравишта бивших власника, претворена у 
наменску употребу нове власти, умирућа калвинистичка 
црква... 
 Носилац одлука у кући Драговића отац је Мијо, 
бивши партизан и партијски кадар који временом 
престаје да верује и у Бога, и у партију, али ћути и 
остаје. Обавља и послове због којих се морао носити 
валтер у десет обавезних прилика јер је то ношење 
уливало сигурност у послу омрзнутом од народа 
(учешће у откупу). Није био лак живот колонистима: 
надничарење, много чељади, и претња глади. Није лак 
био живот ни староседеоцима. Јер, држава је „одузимала 
од оних који нису имали ништа и давала онима који су 
имали још мање“. Мијо Драговић, љубитељ кафане и 
женскиња, несмиреник и голооточанин, на неки свој 
обесни, час патнички, час еуфорични начин, бринуо је 
о породици. Дечак у одрастању, колико год да уочава 
недореченост у односу са оцем, претеривање сваке 
врсте, код родитеља, ипак каже да је „отац већи од 
сваке моје написане и ненаписане речи“. 
 Равнотежу у породици, иако неприметно, успо-
ставља и одржава мајка Мила, трпељива, пожртвована, 
одана деци и мужу невернику, која је свој бјелопољски 
завичај сачувала у једној речи: ђецо! „Никад децо или 
дјецо, ни пре ни после до краја живота.“ Сачувала и 
спаковала пређашњи живот у чвор на марамици, и 
приклонила се Мијовим одлукама. Бриљантно Вучина 
Шћекић гради минијатуру „Мала јадиковка“, о ноћном 
разговору мајке и оца, о глади и голом преживљавању. 
О блискости и поверењу. Чита се у првом делу романа 
и мисао „Несрећа је само онога ког задеси.“ (Било 
глад, или студ или каква пошаст одозго.) А велика 
мука је немање да се оде на погреб рођаку у завичај, 
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јер по Мију „смрт је танка а ипак најпреча веза са 
завичајем“. И мора се испоштовати. 
 Одрастање младога Драговића очитава се и у 
прокљуцавању изван домашаја породичне драме и 
судбина озрачених болом. Излаз у свет тражи се у 
библиотеци као прибежишту, у биоскопу (ко још није 
волео „Шејна“, у то давно доба загубљених снова) и 
јасно, прва искуства у кафани. А да ли се могло 
замислити грађење „свесног омладинца“ без штафете, 
летњих фудбалских такмичења, школских приредби, 
па и првог хонорара од приче! Искуство одрастања 
носи у себи и питање: да ли је отац невин лежао на 
Голом отоку. Дечаку на то питање одговара СУБНОР-
овац, Драго: „Није невин, може бити да је лежао за 
погрешан грех.“ (Уз фразу, добро познату, да Партија 
не греши, на трен се појави Андрићев Карађоз са 
тврдњом да нема невиних, само није сваком дато да 
лежи у Проклетој авлији.) Наратор наводи теме које су 
прећутно забрањене у њиховом дому. Има их десетак, 
а једна од табу тема је и помињање стрица Томаша, 
обичним данима. Дечак прислушкује, ипак, кад му се 
уприличи, разговоре између оца Мија, заточника 
партије и Томаша, скептика и ироника, који каже све 
оно што други не смеју. Јетко и тврдо, једносложне 
речи између браће, реченице у назнаци, а пуне, тешке; 
ознаке судбине. Право питање за Мија није да ли је 
био крив, него ко му је напаковао на врат голооточке 
године. Као ни у многим другим хтењима, и у овоме 
био је зле среће. 
 Друга књига Позајмљених завичаја враћа 
наратора после двадесет година у родитељску кућу; он 
се осећа као уљез у бивши живот, као крадљивац 
ретких успомена. Дуго измештање из места одрастања 
чини да нико не остаје исти. Ни главни актер, ни 
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завичај, нити они који би га у завичају, препознали. 
„Страх од смрти био је подношљивији него страх од 
непрепознавања.“ (Проблем дугог избивања из завичаја и 
поновно уклапање читамо и у роману „Митрова 
Америка“ Петра Сарића, иако је радња смештена 
готово век раније.) 
 Како се сазревало и држава мењала своје 
облике, а власт такође, привидно, важни ликови младости 
су нестали. Једни, као Страхиња, са свицима гасну из 
живота. Други, као Мирко, вечити опозиционар, доно-
силац рђавих вести, ухлебљен у некој невладиној 
организацији и бави се чувеним људским правима. 
Претекли ратове и сиротињу, остаци фамилије, свако 
бере своју бригу. Село се мења а нови избелички 
таласи надолазе. Гробље је постало цело подземно 
село, са некада знаним и драгим ликовима, а 
резигнирани Драговић тихује са онима којима није 
потребан, кажњен на живот. 
 Вучина Шћекић свога јунака, одрасталог и 
формираног у времену неповратном, суочава са моралним 
падом многих раније прокламованих вредности, 
неспремног за живот који га је пронашао. У земљи „на 
рубу демократије“ доживљава себе као човека који је 
„бескористан као мост на сувом“. Смена генерација 
присутна је, али и даље траје силазна путања похабаних 
животних хтења. Иронично и горко изражава сумњу у 
„струје демократије без обала“. Млади се мигоље у 
свет, пре крвавог распада земље; до дана данашњег. 
Упитаност је неминовна: чија судбина је болнија, 
девојке, професора књижевности, зналца три светска 
језика која ради као спремачица „код неког богатог 
дегена у Верони“, или казивача животне приче, писца, 
ратника губитника, професора књижевности који 
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„ради као спремачица сопственог живота у 
непоспремљеној земљи.“ 
 Кроз роман, од почетка до краја, провлачи се 
фина нит осцилирајуће љубавне приче, која пролази 
кроз зачуђујуће путе искушења, али која ублажава 
дефетистичко расположење главнога лика у другој 
књизи. Јер, колико год човек избивао, не само из 
завичајног миљеа, него и из сопственог живота, неке 
ствари врате се: жудња за вољеном женом (Каћуша), 
потреба за библиотеком и књигом, невраћеном збиљском 
успоменом на већ бивше боравиште; способност, још 
увек, да се прошлост призове у сну (о Страхињи, 
ластавичијем гнезду, мајчиним речима: „Немојте, 
ђецо, грех је“, о једном плавокосом коњском репу, о 
мирису крофни мајке Миле). 
 Драговићеве медитације о смрти, „кад се 
једном оде“, неће бити тако неопозиве, кад сазна да 
иза њега постоји љубав накнадно спознате кћери, која 
ће се из белог света огласити доласком. Писало се и до 
овога романа о измештању из корена, о трагању за 
завичајним небом, о голооточанима и другим темама 
уоченим у приповедању Шћекићевом. А зар се не 
казује прича о човеку и његовом усуду у „милион 
варијаната“? Јунак Вучине Шћекића слови: „Не може 
се из библиотеке изаћи тмуран.“ Из романа 
Позајмљени завичаји не излази се ни тмурно, ни уз 
досаду. Излази се сазнањем да се, на срећу, нисте 
мимоишли са добром књигом.  

Зна Шћекић, те и његов Драговић: приче о 
завичају нису коначне. Ни приче о сеобама нису још 
завршене. Црњански ли нас опомиње: „Има сеоба. 
Смрти нема!“ 

 
Gordana VLAHOVI] 
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NEPRISTRASNI KRITI^AR  
DRU[TVENE JAVNOSTI 

 
(Dobrivoj Vujin: Pritisak, Banatski kulturni  

centar, Novo Milo{evo, 2014.) 
 
 

Када песник понуди, или боље речено суптилно 
осмисли и оформи, књигу у којој је сабрао критичке 
текстове писане и објављене у протеклом библиографском 
времену од шест година, као што је то, у свом новом 
рукопису, учинио истакнути кикиндски и познати 
савремени српски песник Добривој Вујин, онда и не 
треба да зачуди што ће  потенцијални читалац, са 
чуђењем, прво посегнути за тражењем инспирацијског 
узрока о створеном притиску под којим је то учињено. 
Такво означено трагање за наведеним узроком код 
читалаца  веома брзо прераста у истраживање природе 
песниковог погледа на историју духа чињеница живота и 
сабирање разлика објава и пулсација њихових карактера, 
а све то под магичним сочивом лупе сагнуте над 
временом садашњег тренутка. У конкретистички 
анализованом случају идеје и бића ове књиге доима се 
да је њен аутор желео да се ослободи свих, књижевних, 
политичких, емоционалних и егзистенцијалних, стега, 
које попут страха, урушавају есенцију човековог при-
родног права на живот, на равноправан приступ 
слободи и стандардима уживања у широкој палети 
његовог божанског изобиља Ту пишчеву жељу првотно 
сенчи и осветљава фигура јединичне именице из наслова 
књиге – Притисак. Наслов, који читаоца, готово педа-
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гошки, усмерава на размишљање о пишчевом посезању 
за загонетним ликом метафоре, или лексичке заменице, за 
име количника ретроградне силе, која безобзирно 
делујући, на површину сигурности и одрживости 
људских живота, урушава и растаче хабитусе њихових: 
емоционалних, физичких, духовних, моралних, верских, 
интелектуалних и социјалних дахова. Писац је формат 
сатиричко-духовитог приказа портрета силе тог притиска 
пластично имагинирао на примерима топонимске 
близине географије у којој заједно станује са Кикиндом, 
најмоћнијим ванвременским стубом Баната, у 
координатама њених урбанистичких, административних 
и локалних граница, и са свима онима, који су 
безобзирно на приватном путу у царство: новца, при-
вилегија, превара, лажи, крађа, баханалија, перверзија 
и корупције, избрисали сећање на човека и свети култ 
заједнице “Десет божијих заповести”. Писац громо-
гласно, из нутрине септичког задаха социјалног муља, 
тог срозаног “заједничког стана”, подиже свој песнички 
глас против вируса и коалиција друштвених и поли-
тичких дрскости свих, па и против самопрокла-
мованих сеоских и градских песника, као њихових 
придружених политичких и страначких партнера. Он 
се не боји малигног притиска кочница у стварносном 
помињању њихових личних имена, средњих слова и 
презимена, па чак и када ти помени пробијају лимите 
рада и опреза алузија на каноне и бон-тон упутства и 
дискусија из “миљеа” тзв. лепог друштвеног понашања и 
опхођења. А, које цурећи, кап по кап, излазе из добро 
замишљене и дизајниране квадратуре песничке кутије 
за духовиту иронију. Његове, Вујинове, сатиричке 
песме блиско личе на задања ускличника, који се 
нормативно не одвајају од тачке на слово “И”, а да 
испред и иза редова песма и рима свака запета не 
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представља мисао, која директно, а не фигуративно. 
алудира на жудње за преокретом, за оном врстом 
револуционарне промене, која не сме да заобиђе 
никога, ни једног полтрона и лопова, од “локалне 
владе” до “главног града”. У извесном смислу ово 
песничко ткање наликује и кантовској критици 
оперважених заблуда колективне рационалне свести, 
која посрће под теретима ирационалних разлика и 
рокада запуштених односа између ега, суперега, ид-а и 
наказа патриотских осећања. Језички рефлекси, који 
домановићевски извиру из поетичког ткива таквог 
ткања откривају аутентичност песничког профила с 
којим је Добривој Вујин пре више деценија ушао у 
српску поезију, и остао у њој, као непристрасни 
актуелни критичар парадоксалне друштвене, културне 
и књижевне јавности и њихових лажних перспектива, 
које многи самопрокламовани сеоски и градски “елитни” 
песници “узалуд буде”. Кључна тачка Вујинове сатиричке 
мудрости заснива се на опомињање и дозивање памети 
свих који могу да устану против “притиска” дресираних 
паса “новог лажног локално-светског поретка”, којима 
су уста увек пуна демократије, а џепови девиза, 
ваучера и тапија на туђе муке, несреће и народне 
кухиње. Зато је немогуће отети се радости и задовољству 
читања једне овакве књиге опремљене и на волшебан 
начин изнедренe грађe драгоцености потребних за 
писање романа о освајању поробљене и изгубљене 
слободе. За зидање и чување утврда личног поштења и 
морала хришћанске одговорности. 
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