
1

Орфеј у Кореји
Овде сам ја, Орфеј, у корејској земљи 
свирач осуђен без смрти, који тражи пут
у подземље, где жена моја, чезнући у мемли 
са песмом овом, растрже погребни скут.
Овде сам ја, Орфеј, у корејској земљи.

Могу ли умрети овде, где смрт је јака
као сунце и бије бедеме и гњечи око:
врхом нокта, а рушевине без сузног знака
рију тле ко столетни корен дубоко.
Најзад умрети овде где смрт је јака.

Да чудне земље где леш, убиства брат,
за лешом у реку труљења низ пламен пада.
Где су живи? Ко води непрекидан рат
између птица без кљуна и мртвих и развејаног 
града?

Гле земље где пушка на рамену лобањи је брат.

Опет сам пред капијом сенки и биља више нема 
око рањаве стопе, ни живог створа око лире. 
По напуштеним њивама крв се за семе спрема. 
облаци, калпаци неба, јаук ће да смире 
пред капијом сенки и туге више нема.

Да л’ ће моју лиру неко наћи када прође 
за мртвом годином низ ветар опела?
Да ли ће детета прст за песмом да пође
и да дозове усев и животиње и плодишта бела?
О, да л’ ће по моју лиру неко да дође?

Еуридико, ту си, јер светлост зури као авет, 
откос гвоздених цеви на твоме гробу 
чека ме и пуцањ за пуцњем испуњава завет 
да се не чује моја песма на твоме гробу. 
Еуридико, прими мог погледа смрскану плавет.

Сад знам да најзад стижем к теби доле 
из јаме у јаму, ивицом пустоши Кореје. 
Не, осврнути се нећу. Они који воле 
треба да гледају у земљу. Рука твоја где је? 
Ево ме, силазим драга к теби доле.
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24. Михаил Хорецки (Словачка)
25. Иво Светина (Словенија)
26. Хајдар Ергулен (Турска)
27. Антоан Симон (Француска)
28. Хелена Саблић Томић (Хрватска)
29. Будимир Дубак (Црна Гора)

Програм 
Среда, 16. септембар
17.00  Откривање барељефа Јанка 
Веселиновића, рад Мирка Мркића 
Острошког, УКС
18.00 Добродошлица у Француској 7

Четвртак. 17. септембар
10.00   Полагање венца на споменик 
Иви Андрићу, Андрићев венац
11.00   Свечано отварање 52. Бео-
градског међународног сусрета писа-
ца, Скупштина града Београда
14.00  Округли столови (теме: јуби-
леји и годишњице: „Пиши као што   
дотичеш живот“; „За нови живот 
духа и сна“, 750 година од рођења 
Алигијерија Дантеа – „За нови свет 
духа и сна“ ), УКС
18.00   Међународно књижевно вече, 
Народно позориште

Петак, 18. септембар
Путовања и посете културним цен-
трима Србије
(Пожаревац – Мало Црниће, Кра-
гујевац, Врњачка Бања-
Александровац, Чачак-Мрчајевци, 
Пожега, Златибор-Чајетина)
Субота, 19. септембар
Додела међународне награде „По-
веља Мораве“, Мрчајевци  
Уручење награде „Печат Кнеза Лаза-
ра“, Пожега  

Недеља, 20. септембар
Повратак у Београд
13.00  Песници Косова и Метохије
14.00  Песници из расејања

Понедељак, 21. септембар
5. Међународни сабор духовне пое-
зије, Центар за културу  Раковица
16.00. „Шумадијске метафоре“- књиге 
и награде, УКС

Ј една од најзначајнијих и нај трај-
нијих књижевних манифестација 
на Балкану и ове године, по педе-

сет други пут, сакупиће најугледније 
писце из двадесетак земаља и један 
број домаћих књижевних угледни-

ка као и писце из расејања. Тради-
ционално, у Мрчајевцима доделиће 
се престижна међународна награда 
„Повеља Мораве“,госту из света и 
нашем угледном писцу, а у Пожеги, 
по истом моделу, књижевну радост 
донеће и награда за духовну поезију 
„Печат Кнеза Лазара“. Барељефима у 
храму српских писаца придружиће 
се и лик Јанка Веселиновића, још 
једног значајног писца, утемељивача 
српске књижевничке организације 
– поводом јубилеја 110 година УКС. 
Песнички каравани обићи ће десетак 
културних центара Србије. Биће лепо 
и узбудљиво од 16. до 21. септембра. 
Ево листе учесника и детаљнијег про-
грама:

1. Рафик Гашимов (Азербејџан)
2. Салим Бабулаоглу (Азрeбејџан)
3. Људмила Клочко (Белорусија)
4. Џевад Карахасан (Босна и Херце-
говина)
5. Атанас Звездинов (Бугарска)
6. Џејмс Сатерленд (Велика Брита-
нија)
7. Клеопатра Лимпери (Грчка)
8. Ана Сантoликуидо (Италија)
9. Захарије Гало (Италија)
10. Гагик Давтјан (Јерменија)
11. Игор Крајчев (Македонија)
12. Христо Петрески (Македонија)
13. Гжегож Латушински (Пољска)
14. Јованка Стојчиновић Николић 
(Република Српска)
15. Никола Вуколић (Република 
Српска)
16. Ђорђе Вултуреску (Румунија)
17. Славомир Гвозденовић (Руму-
нија)
18. Спиридон Касијан (Румунија)
19. Вјачеслав Купријанов (Русија)
20. Сергеј Глoвјук (Русија)
21. Мирослав Бјелик (Словачка)
22. Петер Мишак (Словачка)
23. Мирослав Демак (Сло-
вачка)
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Током протеклих деценија смо више пута и 
различитим поводима наводили мишљење 
француског научника Албера Тибодеа који 

је оправдано тврдио да у сваком књижевном и на-
учном делу постоји књига која „врши функцију ду-
боке поруке и која се понаша као матична ћелија“. 
У делу познатог компаратисте Миодрага Радовића 
(1945) такве „матичне ћелије“ представљају две мо-
нографије – Лаза Костић и светска књижевност 
(Београд, 1983) и Књижевна аксиологија (Нови Сад, 
1987), као и књига студија Компаративни квартет 
(Нови Сад, 2014), посвећена познатим српским ком-
паратистима ХХ и XXI века: Миодрагу Ибровцу 
(1885-1973), Драгиши Живковићу (1914-2002), Зо-
рану Константиновићу (1920-2007) и Драгану Не-
дељковићу (1925). У њима се спирално обнавља и 
одвија расправа о бројним дилемама и полилемама 

науке о књижевности, посматрано у ширем, тачније 
речено о њеним оделитим дисциплинама и под-
дисциплинама које су најчешће именоване као свет-
ска, општа и упоредна књижевност, посматрано у 
ужем оквиру. 

Компаратистици као интердисциплинарној об-
ласти, односно као облику моделовања света (ре-
алног и виртуелног), припада средишње место у 
сваком периоду развоја, како у оквирима нацио-
налне, тако и у оквирима наднационалне књижев-
ности на што без посредника упућују три врсте 
студија: „студиј књижевности“, „студиј културе“ и 
„студиј постколонијалне културе“. У Лексикону са-
времене културе (Теме и теорије, облици и инсти-
туције од 1945. до данас) Београд, 2000, 2008, који 
је уредио Ралф Шнел, одредницу компаратистика 
обрадио је Клаус Зибенхар. Основни печат, о ауто-
ровом мишљењу, развоју ове обухватне и теоријски 
ваљано осмишљене дисциплине дала је француска 

Студиозна проучавања Миодрага Радовића
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Удружење књижевника Срби-
је 25. јула je обележило своју 
крсну славу Икону Пресвете 

Богородице Тројеручице, заштитни-
це српских писаца, нашег језика и 
духовности. Са благословом срп ског 
Патријарха Иринеја чинодејствовао 
је свештеник Бранко Топаловић, а 
скупу се обратио и председник Уд-
ружења књижевни ка Србије Радо-

Часни оци, драге колеге пи-
сци, драги гости

Веома се радујем што сам ове 
године домаћин Славе Удру-
жења књижевника Србије. Зах-
ваљујем се управи Удружења на 
части и поверењу. Захваљујем се 
Пресветој Богородици на вели-
кој милости да моја породица и 
ја својим скромним прилогом 
допринесемо овој свечаности.

Свима нама, нашим породи-
цама, нашем народу и свима који 
се Пресветој Мајци обраћају са 
вером, љубављу и надом желим 
да нас Добротворка и Брзопо-
моћница упути, поведе, обдари, 
уздигне, заштити и благослови 
Својом моћном руком.

Срећна нам Слава!

Љиљана Хабјановић Ђуровић

Слава Удружења књижевника Србије

мир Андрић. До  ма ћи н славе била је 
Љиљана Ха бја новић Ђуровић, док 
ће следећи до ма ћин бити Душко М. 
Петровић. УКС је пре више од 20. 
година од Си но да Српске право-
славне цркве и пат ри јарха Павла до-
било благослов да слави Богородицу 
Тројеручицу, јед ну од најопеванијих 
ликова у српској поезији. 

Г.Л.Л.

Одбор за просвјету, науку и кул-
туру Црне Горе je шеснаестог 
априла ове године одбио пред-

лог закона о заштити ћириличног пис-
ма. ,,Сматрамо да би било супротно Ус-
тавном одређењу да се законом одреди 
заштита и употреба само једног писма. 
Сматрамо да предлог закона о заштити 
ћириличног писма не треба прихва-
тити. Наведено мишљење је било на 
сједници Владе, и Влада се сагласила са 
предложеним мишљењем које смо дос-
тавили’’, изјавио је на главном одбору 
секретар Министарства просвјете. 

Текст закона о заштити ћирилице је 
саставио Српски национални савjет и 
предао га Скупштини Црне Горе, након 
научног скупа на ком су предлог закона 
формулисали еминентни лингвисти и 
правници из Србије, Републике Српс-
ке и Црне Горе. Предлог закона је био 
ушао у скупштинску процедуру након 
што су га подржали четворица незави-
сних посланика у црногорском парла-
менту. Али, посланици у Скупштини 
Црне Горе нијесу подржали Предлог 
закона о заштити ћириличног пис-
ма. Против предлога закона су гла-
сали посланици ДПС-а и СДП-а, уз 
подршку мањинских коалиционих са-
везника - од 70 посланика, 34 је гласало 
да се разматра закон, док је по 18 било 
против и уздржано.

Приказани наводно неутралан и 
прагматичан однос према питању пра-
во пи са, опредјељењa за латинично 
или ћирилично писмо, Министарства 
прос вје те и Владе Црне Горе, крије 
акти вану дугогодишњу антићирилич-
ну културну политику партија на вла-
сти. Одређене наслеђем комунизма, 
пе де се тогодишњом титоистичком про-
хрватском културном политиком, али 
и стогодишњом југословенском је зич-
ком политиком, како и непосредном 
римокатоличком мисијом у Црној Го-
ри, и ако их скоро стопроцентно чине 
пра вославни или бивши православни 
Срби црногорске партије на власти су 
ус мје рене и римокатоличком култур-
но-религиозном идеологијом, тежњом 
ка традицији латинске религије и пис-
мености. 

Протеклих 18 година ревносно и 
поступно је уклањано ћирилично пи-
само из употребе и рада свих држав-
них институција, сви јавни натписи, 
називи установа, институција, школа, 
сви путокази су исписани латиницом, 
као и сви државни обрасци, рачуни за 
струју, комуналије, администрација и 
кореспонденција. Послије доношења 
Устава 2007. године, у којем је црно-
горски језик промовисан као службени 
језик, латиница је незванично промо-
висана за званично писмо црногорског 
језика, новог црногорског државног и 
националног идентитета. 

Одбацивањем ћирилице црногорс-
ке партије на власти, у процесу евро и 
НАТО интеграција, симболизују рас-
кид са предањем православне и ћири-
личне словенске писмености, од прве 
православне средњовјековне државе 
и књижевних споменика ћириличне 

писмености на подручју Црне Горе, 
али и са Русијом као највећом право-
славном културом древне ћириличне 
писмености. Приказујући тако свој 
отклон од православне прошлости али 
и будућности то јест могућег свепра-
вославног савеза што су потврдили и 
увођењем економских санкција Руској 
Федерацији. 

Перфидан начин протјеривања ћи-
риличног писам се огледа и у уставном 
члану у коме је наведено да је ћирили-
ца равноправно писмо, али у званичној 
употреби ћирилица је данас у Црној 
Гори дозвољено писмо, којега нема у 
званичној употреби, а пожељно га је 
избјегавати у приватној употреби. Што 
је по себи пракса прозелитске култур-
не политике, постављање православ-
ном народу у школском образовању и 
државним институцијама избора из-
међу властитог традиционалног ћири-
личног и латиничног писма, у амбијен-
ту промовисања државне пролатинске 
политике.

Перфидност у протјеривању ћири-
лич ног писма чланови владајуће 
пар тије су испољили и на одбору за 
про свјету. Образлажући одбијање 
пред лога закона о заштити ћирили-
це члан одбора и владајуће партије је 
прав дајући такву одлуку практичним 
раз ло зима са нескривеним цинизмом 
твр дио да он наводно управо пише 
ћи ри лицом биљешке у свом нотесу и 
запитао се „ко нам брани да пишемо 
ћирлицом. Ево ја пишем ћирилицом’’. 

И док у Хрватској скидају и ломе 
ћириличне натписе, враћају поштан-
ске пошиљке насловљене ћириличним 
писмом, праве петиције, скупштински 
предлози и јавни протести за забрану 
ћирилице, впротјерују преостале Србе, 
а у хрватско-муслиманском подручју 
БиХ прецртавају ћирилични натписи 
на путоказима, у Црној Гори се култур-
на политика латинизације спроводи 
методом „меке моћи’’, како је реко пјес-
ник - „финим ћерањем’’, због практичне 
ствари, већинске православне попула-
ције – као прве и последње препреке на 
путу потпуних политичких и култур-
но-религиозних евроинтеграција. 

И у Србији се у вријеме вуковарског 
хрватског антићириличног пира по-
вампирила југословенска језичка по-
литика. Појачано је потискивање ћири-
личног писма и упркос новом члану о 
ћириличном писму у новом Уставу Ср-
бије као писму српског језика. Југосло-
венском језичком праксом настављено 
је поравнавање српске православне 
хиљадугодишње ћирличне писмености 
са хрватскомм латиницом. Протекле 
три године уклоњене су табле ћири-
личних натписа улица у Београду, које 
су преживјеле педесет година југо-

словенског комунизма, а постављене 
„двоазбучне’’ ћирилично – латиничне. 
Такође, одбачено је неколико предлога 
закона о заштити ћириличног писма. 
Градска власт Новог Сада јануара 2013. 
је одбиле предлог Демократске стран-
ке Србије да ћирилица буде званично 
писмо у употреби у органима градске 
управе и Покрајине. Исте године су 
предсједник Скупштине града Чачка 
и владајућа већина у скупштини града 
одбили предлог одборничке групе Две-
ри да скупштина града донесе законске 
мјера за заштиту ћирилице. 

Прошлог мјесеца су дневне нови-
не „Политика” и „Вечерње новости” 
покренуле акцију у склопу програма 
заштите ћириличног писма да се но-
вине штампане ћирилицом ослободе 
пореза. У Србији само двоје дневних 
новина излазе на ћириличном писму 
(које такође на својим сајтовима не-
гују „двоазбучност’’). Следећег дана је 

услиједила антикампања на медијској 
мрежи југословенског и хрватског ло-
бија у Србији, организованије него у 
унијатском дијелу Украјине и Хрват-
ској, против превласти православног 
ћириличног писма над латиничним. 

Антићирилична хрватска хистерија 
се проширила на Србију, под југосло-
венским псеудонимом, и србојугосло-
венским вођством, оних Срба који 
у свом процесу прозелитског пре-
вјер ништва суровије нападају српску 
православну културу од српских ис-
торијских и у недавним ратовима ос-
вједочених душмана. Међутим, највећа 
несрећа није у томе што таква катего-
рија људи, мањина у српском народу, 
јавно иступа против предлога о заш-
тити ћирилице и српске културе, већ 
што су протекле године идеолошки 
пред водници антићириличне кампање 
постављени на руководећа мјеста во-
дећих културних установа Србије. 

Један од преседана борбе против 
ћирилице у Србији је и незванични 
програм потискивања ћирилице из 
ужег центра Београда, коју поред ос-
талих предводи опет државна устано-
ва Србије - Културни центар Београд. 
Кампања каква се не може срести у 
центру Загреба, гдје се не могу „срести’’ 
ни ћирилични натписи, али нити тако 
примитивни и отворени напади на све 
православно и ћирилично, какве го-
динама програмски спроводи Култур-

ни центар Београд. Прошлог мјесеца 
Удружење Ћирилица Београд је било 
принуђено да покрене акцију пред 
градским властима повратка ћирилич-
ног натписа на тој државној устано-
ви, чије се просторије налазе у самом 
центру Београда, а излог на најистак-
нутијем мјесту. Послије напорне про-
цедуре, ангажовања градских власти, 
захваљујући залагању културних дје-
латника Српског удружења Ћирили-
ца, постављен је ћирилични натпис 
на просторије КБЦ, а што је опет про-
праћено медијским нападима прохр-
ватског лобија и активиста, по остра-
шћености и речнику једнаком вуковар-
ском антићириличном пировању. 

Нажалост, у Србији партије на вла-
сти настављају разрађивање програма 
стогодишње агоније југословенске је-
зичке политике, пројекта својеврсног 
етно-језичког инжињеринга. Улазећи 
тако у простор историјског и култур-
но-политичког права и слобода других 
народа и култура, релативизовањем 
значаја културног континуитета по 
себи, подстичу формирање нових хи-
бридних „националних’’ заједница, а 
уједно и разграбљивање српског кул-
турно-историјског наслеђа. 

После распада Југославије све репу-
блике су увеле своје школске програме 
матерњег језика и писма, а у Србији 
су дјеца наставила од првог разреда 
основне школе равноправно учење ла-
тиничног и ћириличног писма. Дакле, 
ни економски интереси нијесу српску 
културну политику окренули српској 
ћирилици и предању, већ упорном 
одржавању југословенског тржишта на 
подручју Србије за хрватску и бошњач-
ку књижевну продукцију. Притом, док 
је хрватско и босанско тржиште за 
српску ћирилицу одавно затворено, 
још у СФРЈ, како због познатог хрват-
ско-бошњачког антићириличног става, 
а данас због непознавања ћириличног 
писма генерација школованих послије 
распада Југославије. 

Услед непознавања условљености 
културно-политичких односа, вла-
дајућа србојугословенска номенкла-
тура културном политиком „несвр-
ставања’’, еквивалентом државној 
стра тегији неутралности између пра-
вославног руског Истока и папско-
протестантског Запада, „неприпадања’’ 
одређеном културно-историјском типу 
и религиозном усмјерењу, прекидају и 
разграђују друштвени културни кон-
тинуитет свог српског народа. Уводећи 
српски народ у ванисторијски и ван-
културни простор, остављају га без ис-
торијског и културног права, а после-
дично без територијалне и политичке 
позиције у времену и простору. Дакле, 
као пуку популацију потрошача, без 
предања и памћења, погодну и склону 
само култури конзумеризма и конти-
нуитету колонијалне културе. 

 Таквом културном политиком „не-
утралности’’ се разграђује смисао и 
стратегија српске језичке политике, и 
појма писма као битне културне кате-
горије очувања етнокултурног иденти-
тета. Србима у отаџбини и расијању се 
упућује порука о релативности нацио-

налног „везања’’ и припадања одређе-
ној култури писмености. Док су Срби у 
Хрватској, Црној Гори, и у федерацији 
БиХ ван РС изложени институционал-
ном притиску да користе латинично 
писмо, а у свом културном животу ко-
ристе ћирилицу како би очували језич-
ки идентитет, из матице им се препо-
ручује југословенска „двоазбучност’’- 
слободан демократски избор писма. 

 Проблем српских партија на вла-
сти у уређивању културне политике, 
за разлику од „владајућих’’ партија „ев-
ропске’’ Црне Горе које су питање пра-
вописа превазишле „храбрим’’ раски-
дом са православном прошлошћу и 
писменошћу, је како ће у поглављу по-
лагања правописног испита у приступ-
ним преговорима за чланство у ЕУ под 
ћириличним фолклором прошвер-
цовати хрватску латиницу, као писмо 
будуће ванправославне и ванкосовс-
ке европске Србије, коју је Хрватска у 
ЕУсвакако заштитила као своје писмо 
и националну баштину.

Антићирилична културна политика

Ћерање ћирилице
Огњен Војводић

Хандкеу 
„Беловодска 

розета“
Велики аустријски и светски пи-

сац Петер Хандке, који је као 
ретко ко у свим овим трагичним 

деценијама ра зу мео српски народ, ово-
годишњи је добитник „Беловодске ро-
зете“. Овај дар, цвет у камену, који по-
седује изузетно духовно обележје уру-
чен је драгом госту 18. јула у селу Бела 
Вода код Крушевца. Тај чин обављен је 
у отвореном амфитеатру крај моравс-
ке дрвене чесме, као јединствен знак 
признања града Крушевца овом вели-
ком писцу за разумевање и допринос 
српској култури и уметности. Око две 
хиљаде посетилаца посебно одушевље-
но је поздравило писца када је читао 
одломак из свог романа „Моравска 
ноћ“. Писац дела „Правда за Србију“ 
којим је наљутио западне моћнике зах-
валио се на дару и срдачном дочеку. 

Иако на несносној врућини није 
био спреман за посебне изјаве, што 

иначе ретко чини, ипак је одговорио 
на питање једног домаћег новинара 
неколико речи о српској култури и 
уметности: - Не постоји само српска 
култура, то је све светска култура. 
Али, светска култура није више свет-
ска, него интернационална. У данашње 
време постоји само интернационално. 
У тој интернационалној култури, ако 
српска култура остане српска, она ће 

бити и светска. А, ако српска култура 
постане интернационална, она неће 
више бити култура. Због тога верујем 
да сваки народ има другу мелодију. Њи-
хова култура има другу мелодију. Ин-
тернационална мелодија не постоји 
– нагласио је славни гост. 
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компаративистика (Ф. Балденс-
перже, Ж. М. Каре, П. ван Тигем, 
Р. Етијамбл и Х. Ридирер). Они су 
видно проширили границе дисци-
плине, посебно од момента када 
наднационално преузима примат 
од националног, односно када ре-
лацијска теорија у свему постаје 
доминантна над супстанцијалном, 
под утицајем руског формализма и 
америчке нове критике (Р. Велек, Х. 
Леви, Х. Ремак, У. Вајсштајн, Е. Ло-
нер, В. Холерер, К. Риха).

Преузевши нека од становишта 
Пола ван Тигема, најистакну-
тији српски компаратиста Зоран 
Константиновић, у међународно 
признатим књигама на српском 

(Увод у упоредно проучавање књи-
жевности, 1984, Компаративно 
виђење српске књижевности, 1993, 
Интертекстуална компаратис-
тика, 2002, Нове компаративне 
теме, 2011, и избору радова По-
лазишта, 2000) и немачком језику 
(Weltliteratur. Strukturen. Modelle. 
Systeme, 1975, i Vergleichen de literatur 
Wissenschaft, 1988), најпре указује 
на постојеће разлике између опште 
књижевности (littérature générale) и 
у поредне књижевности (littérature 
comparée), а затим дефинише три 
типа компаративних проучавања: 
1. проучавање генетских или кон-
тактних веза (imagologija), 2. проу-
чавање типолошких аналогија и 3. 
проучавања интердисциплинарне 
повезаности. Уводећи у средиште 
сопственог интересовања идеогра-
феме Текст – Епоха и Текст – Кон-
текст, аутор је након једне деце-
није дијаду претворио у тријаду 
(архитекст – интертекст – кон-
текст), резолутно закључивши: „У 
актуелизацији сваког текста, када 
овај текст постаје литерарно дело, 
зависи обавезно од контекста“. 
На тај начин је показао колики 
значај придаје веома разнородним 
типовима стваралаца и мислила-
ца, односно њиховој филозофији и 
психологији стваралаштва.

Као проучавалац и следбеник 
српских и иностраних компарати-
ста, М. Радовић доследно и конти-
нуирано инсистира на таквој врсти 
терминологије у компаратистици 
која би већим делом била заснова-
на на „чврстим терминима“, а само 
мањим делом на „терминима-ин-
дикаторима“, како их је теоријски 
образложио Светозар Петровић; 
односно „терминима на пола пута“, 
како каже Петровићев сарадник 
и следбеник Никола Грдинић. У 
неким од теоријски заснованих 
прилога посвећених теорији ком-
паратистике, као и у невеликом али 
суштински важном броју лексико-
лошких одредница (као што је Ком-
паративна поетика, на пример), 
Радовић сматра да компаративна 
поетика представља поддисципли-
ну опште поетике, те да се у њој 
лако могу убицирати четири њене 
најважније области: 
1. компаратистичко поимање пој-
ма „текст“; 
2. ограничења, константе и ва-
ријанте; 
3. разлике између западњачке и 
источњачке поетике (при чему из-
ричито не спомиње „хисперијску 
поетику“, о којој занимљиво пише 
Умберто Еко); и 

4. однос компаратистике и других 
дисциплина и уметничких медија. 

У продужетку расправе аутор 
сматра да се основни проблеми ове 
поддисциплине могу артикулисати 
проучавањем односа: 
- поетике и стилистике, 
- проучавањем приповедног тек-
ста, 
- проучавањем поетике спектакла,
- проучавањем поетике простора, 
- проучавањем поетске фикције и 
фантастичности и 
- проучавањем женског писма. 

То му омогућава да децидно 
закључи: „Компаративна поетика 
даје значајан допринос проширењу 
задатака компаратистике са интер-
литерарних веза на подручје интер-
медијалних и интеркултуралних 
студија. По свом методолошком 
усмерењу компаративна поетика 
није везана за методолошки мони-
зам већ је превасходно интердис-
циплинарно настројена“ (стр. 210). 

Сумирамо ли општа Радовиће-
ва аналитичка, естетичка, етичка 
и поетичка опредељења, тачније 
речено веома прецизно саопштене 
„тачке гледишта“, без тешкоћа мо-
жемо закључити да се у средишту 
ауторовог интересовања налазе 
аналитички, синтетички, интер-
претативни и генерички модел 
обликовања, односно да се у елабо-
рацији најчешће сретаних појава, 
процеса, проблема и апорема нала-
зе три глобална опредељења. Прво 
се односи на то, велековским реч-
ником речено, да је потребно не-
прекидно тежити ка „јединственој 
теорији књижевности, с јединстве-
ним системом појмова“, уколико је 
то уопште оствариво у савременом 
галиматијасу естетике, поетике и 
критике (а); друго се односи на по-
буну против претеране „теорети-
зације свести“, која је репресивно 
деловала у последње две деценије 
ХХ века, све до појаве познате књи-
ге Антоана Компањона La démon de 
la théorie (Paris, 1998), (б); а треће 
на сваку врсту естетског монизма 
коме се, природно и логички пос-
матрано, мора супротставити ес-
тетски плурализам као други део 
бинарне опозиције (в). На то упра-
во мисли аутор када спомиње још 
једну бинарну опозицију: „естети-
ку поистовећивања“ и „естетику 
супротстављања“, којима указује 
на постојање „контрасних естети-
ка“ и „контрасних поетика“). Та-
кав начин мишљења поделио је са 
мишљењима и опредељењима ана-
лизираних српски компаратиста, 
који су били заговорници теорије 
„дугог трајања“ (la lonque durée), 
потом заговорници спајања књи-
жевне теорије и аналитичке прак-
се, али су деловали и као Радовиће-
ви „учитељи енергије“. 

*
На мудро упозорење познатог 

филозофа, литературолога и ком-
паратисте Сретена Марића – да у 
компаратистици постоји онолико 
путева колико и правих путника 
(а то значи врло мало), - Радовић 
је одговорио исповедно писаним 
прологом књизи Компаративни 
квартет – „Реч-две оправдања 
за овакав избор“ (стр. 9-11). На-
брајајући читав низ реномираних 
компаратиста, од браће Поповића, 
В. Ђурића и П. Слијепчевића, пре-
ко М. Савковића, М. Флашара и 
И. Тартаље, до М. Мојашевића, Н. 
Банашевића и Г. Ерора, понуђени 
избор је априорно оправдао строго 
одабраним критеријумима вредно-
вања, а не само личним афините-
тима, што се није ни могло избећи. 
Залагање за теорију вредновања, 
која је у компаратистици постала 
општеусвојена након чувене поле-
мике Р. Велека и Н. Фраја, Радовић 
је том процесу посветио читаву мо-
нографију – Књижевна аксиологија 
(Проблеми и теорије књижевног 
вредновања у двадесетом столећу, 
1987), определивши се за четири 
критеријума вредновања који у 

свему оправдавају учињени избор. 
Управо стога аутор тврди да „Из-
бор у овој књизи није ни случајан 
ни произвољан“. 

Први од критеријума односи се 
на „репрезентативност у нацио-
налном и европском смислу“. Дру-
ги је трагање за научним продукти-
витетом, схваћеним у гетеовском 
смислу, којим су српски компара-
тисти допринели развоју ове на-
учне дисциплине у најширим ок-
вирима узето. Трећи се односи на 
избор разноврсних аналитичких, 
интерпретативних и синтетичких 
модела, тачније речено на употребу 
оних научних проседеа који су уве-
лико помагали литературологији и 
културологији да постигну такву 
врсту егзактности открића која не 
може бити оспорена, јер је грађена 
на три свеважећа принципа науч-
ности: истинитости, поновљиво-
сти и проверљивости, како с пра-
вом тврди литературолог Миливој 
Солар. Четврти, последњи указује 
на евидентан допринос који су ос-
тавили у наслеђе анализирани ком-
паратисти својим следбеницима и 
наследницима. Оно, наслеђе, слу-
жи као извор, а потом и као изазов 
будућим компаратистима, култу-
ролозима и литературолозима. То 
се нарочитом снагом показује уко-
лико сучелимо однос продукцио-
ног и рецептивног модела, у ужем, 
односно уколико обратимо пажњу 
на дијалектику стварања и дијалек-
тику мишљења, у ширем контексту 
посматрано. О томе инспиративно 

пише филозоф Мартин Хајдегер 
дефинишући певање као „први 
основ“, а мишљење као „последње 
рачунање“. Исти аутор указује на 
универзални значај уметности твр-
дећи: „Уметност је историјска, као 
таква она је стваралачко чување 
истине у делу. Уметност се дешава 
као песништво. Оно је завештање у 
троструком смислу, као даривање, 
очекивање и почетак“. 

С обзиром на низове међусоб-
них сродности и разнородности, 
евидентираних у значајним опуси-
ма четворице српских компарати-
ста, Радовић је, понекад и са недо-
вољне временске дистанце, али са 
потребним знањем у умењем, а у 
извесним случајевима и употребом 
интуиције, као научног предзнања, 
успео да укаже на бројне „тачке гле-
дишта,“ особито када су у питању 
њихова глобална филозофска, ес-
тетичка, етичка и компаратистич-
ка опредељења. По ауторовом 
мишљењу, М. Ибровац је представ-
ник „традиционалног ерудитског 

(процеса који чини њено природ-
но својство) него је истовремено 
настојао да дисциплину којом се 
бави и реформише и осавремени 
„достигнућима у теорији комуни-
кације и теорије информације“, у 
чему је предњачио Умберто Еко као 
homo duplex (белетрист и семио-
лог). Сродно Константиновићевом 
делу, је и дело Драгана Недељко-
вића, који је настојао да читав низ 
деценија посредује између руске 
и француске компаративистичке 
школе. У томе се обавезно мора 
истаћи Недељковићево повези-
вање европске и америчке школе 
компаратистике, посебно од вре-
мена одржавања београдског кон-
греса Међународне асоцијације за 
компаратистику (1967). Апологија 
уметности, као један од најтрај-
нијих и најосмишљенијих плодова 
људскога духа (а познато је да „на-
пори духа у свему успевају“, како 
тврде Милер и Кроче). 

Рађена по априорно замишље-
ној конструкционој и компози-
ционој схеми (као четири студије 
отелотворене у виду четири порт-
рета), Радовићева књига Компара-
тивни квартет настоји да оствари 
два примарна циља: да информи-
ше мање обавештене рецепијенте 
обиљем резултата и веома зани-
мљивих информација, а да исто-
времено вреднује и превреднује 
њихов допринос у оквирима српс-
ке, југословенске, словенске и ев-
ропске компаратистике. Оствари-
вању првог циља увелико доприно-
се четири уводна „Биографска опи-
са“ (саопштена на стр. 13-17, 41-44, 
75-78 и 105-110), а другом потпуна 
упућеност у развојне токове српс-
ке, европске и америчке компара-
тистике, као и темељно, поновно 
читање и анализирање дела. Аутор 
књиге указује на скривене поруке 
интенционалног и лингвистичког 
лука и анализираних и сопстве-
них дела, на што упућује бираном 
реториком наслова и међунаслова: 
„Свака литература је компаратив-
на – компаративиста Миодраг Иб-
ровац“ (стр. 19-40), „Типолошко-
морфолошка компаративистика 
Драгише Живковића“ (стр. 45-74), 
„Зоран Константиновић – глас и 
феномен“ (стр. 79-103) и „Компа-
ративне етиде Драгана Недељко-
вића“ (стр. 11-141). 

правца“, те се може закључити да 
је он код нас засновао ерудитску 
компаратистику, ону врсту как-
ву су практиковали П. ван Тигем 
и Ф. Балденсперже, што значи да 
је основна знања и умења стицао 
не само као следбеник него и као 
припадник француске компара-
тистичке школе. Као знатно млађи, 

Драгиша Живковић се формирао у 
окриљу „историјске критике“ Пав-
ла Поповића и лингвистичке шко-
ле Александра Белића, првенстве-
но користећи достигнућа руске и 
француске компаратистичке шко-
ле (у чијим оквирима су радили 
као репрезенти – В. Жирмунски и 
Ф. Бринетјер). Касније је Живко-
вић увелико ослоњен на немачку 
германо-славистику, као и на ре-
зултате загребачке компаратистич-
ке школе (чији је репрезент Зденко 
Шкреб). Све наведене дотицаје и 
подстицаје овај компаратиста је, 
на крају научног рада, настојао да 
засводи шестотомном едицијом 
посвећеном упоредном изучавању 
српске књижевности у европском 
контексту. 

По Радовићевом мишљењу, вр-
хунац српске југословенске ком-
паратистике представља Зоран 
Константиновић, који се бавио 
феноменолошком методом, док је 
доцније усвајао и друге аналитичке 
моделе као доминанте у развоју 
Епохе. Константиновић припада 
низу компаратиста који су увек 
били у матичним токовима раз-
воја ове научне дисциплине. Он 
није само доприносио превази-
лажењу „кризе компаратистике“ 

Р. В. Ивановић, наставак са стр. 1

Миодраг Радовић

Зоран Константиновић

Драгиша Живковић

На августовском сунцу
Пресијава се Дрина;
А од Босне се спрема
Велика војна -
Све је заћутало
И не миче се лист топола
Као да се све спрема
Зато што ће бити:
Почетак страшан
Светски помор,
Судар народа и држава
Невиђен рат!
На Самуровића ади
Влада волшебни мир.
И са једне и са друге
Стране реке избијају
На обалу униформе и коњи -

У даљини се плави Цер-планина
И као да чека шта ће се збити...
Кукурузи се усукали на жези
А пожњевене њиве пшенице
Са крстинама у редовима ћуте...
По врховима највиших топола
Осматрачи се двогледима траже...
На плитким отокама
Војници поје коње.
Пешаци што пристижу
Ужурбано копају песковиту земљу
Правећи грудобране -
Официри издају кратке наредбе...
Још увек влада сабласни мир. 
На Самуровића ади 
Пред битку 
У августу 1914.

Миро Моравчевић

Самуровића ада августа 1914. пред битку

Милан Михајловић
Захвалност Тројеручици
Шта да се запише, кад све је написано,
Шта у стих сковати, кад све је исковано ?
И ово што пишем, већ је сачињено
Кроз оне што знаше да њино је њено !
На вечерњој, у Милешеви, анђеоски белој,
Гроб Саве Светога целива књижевника рој.
Смерно клекох и пред Иконом Мајке Тројеручице
Воштаница распламсана док стражари јој лице.
Да ме бар погледа, дамаре разбуди
Јагодицом прста стих да ми посуди
Молим је, а трним, да је не повредим
Достојан да ли сам њен глас да проследим !?!
Тад запљусну нешто ил жмарну у леву
До срца руку стасалу у спеву;

Заигри и десна рука зачарана
Надођоше слова одвећ успавана.
Вечерња чим сврши, писци, ко пчелице,
Прхнуше у одаје  на своје реченице
Ја, осамљен у припрати, под сјајем воштанице
Осетих, у билу, живу Тројеручице !!!
С јутром слова нижем, у стих их претварам
Песму с кишом исписујем и с њом разговарам
Чекајући Сунце да заискри  душе
Што су , ко и моја, усахле  без суше.
Сад захвалан Мати на пруженом дару
И Савиној шаци што сни у олтару,
Напојен водицом светитељке Петке
Ибру сричем песме с реке Милешевке.
У манастиру Милешева
другог септембра Лета Господњег 2014.
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52. БЕОГРАДСКИ МЕЂУНАРОДНИ СУСРЕТ ПИСАЦА

Поезија страних учесника

Иво Светина
(Словенија)

Ја и моја рука
1.

Само неколико страна још и пашћу у понор.
Прошао сам свим путевима по којима си ишао
када ме још није ни било, сваку прочитану књигу
вратио сам у библиотеку, многе од њих сам продао:
зарада није била велика, да ли слатка:
ништа се није могло учинити, нерад се наплаћује.
Када си читао често био си поспан
а ниси се препуштао дремежу, том заводљивцу,
необразованом познаваоцу људске судбине.
Заробљеник опијености, знања и лепоте,
усред поднева незнања, с вртоглавицом
од превеликих идеја, подупирања књига
да се не сруше као пирамиде Маја.
Жеђ расте у нашим грлима и призивамо је
док свечано алкохол ишчекујемо:
јер није то жеђ грла, то је жудња душе. 
Ми, ти и ја што много пијемо,
живимо на југу и живот нам је окрутан:
где год да крочимо свуда нас спокој прати
пијаности и срећа кушања првих тренутака смрти.

2.

Објасни ми, мајсторе, шта то у музици јесте
да постанем пијан још пре него што је чујем,
да полудим, кад отпочне лити, пљусак, у ме.
Уши се бране од дивљег стада бубњева и тромбона,
и Јерихон би се срушио, зидови се расцветали
и сви умрли под њима, а ја уживам.
Шта, уживам! Једва се држим још стола
који сто није већ Медузин сплав 
и пливам између смрти и страве што очи
камењем творе и сипају песак под капке.
Музика је оно што заслужили нисмо.
И камен пева ако га у касним сатима ослухнем:
горка трава, пасја трава, звони, те се и славуј
ужели тишине. Са запада буче таласи –
тимпани, шта ли? – не, само брдо, нека се на њега 
успнем,
да слушам космоса зазвучје.
У дому си, ниси радник, ниси песник.
Брдо је твоје, оче, што прима те у часу
најстрашнијег искушења: травнати обронак,
жбуње, некакве букве и смреке, ништа више.

3.

Беспослица, леност, безвољност;
депресија у време млачног поподнева.
Све се нуди, предаје, отвара, више није своје,
присваја ме, другачије цвеће,
откини ме и смести међ своје одбачене ствари.
Тада чујем време: нечујно није сипкање песка
у сату ни догоревање свеће крај мртваца.
Десет килограма живота седи поред мене,
грам сваки залива поток невидљиви што отиче.
Крв светлија од малиновца, дах попут крила мухе,
поглед се са међе враћа која нас дели,
још десет хиљада корака, и више још, до конца.
Леност, милосрђе на путу ка ништавилу,
тежина тела претаче се кроз небески левак,
доле киша, горе вековна олуја, уста заливена
заборавом, зуби бели зид
иза којега се пружа Кина, бенгалска ватра
и тужаљка за радником који се стрмоглавио са диза-
лице.

Превео са словеначког језика Душан Стојковић

Мирослав Бјелик
(Словачка)

Почаст Декарту
Да бисмо данас мислили, треба бити,  

да бисмо били сутра, треба мислити.”

Чиста мисао? 
Љубљени 
апостоли су давно  
будили
нашу чисту мисао  
Да не заборавимо
Један дан
као хиљаду година  
а хиљаду година  
као један дан

Неким стварима 
ипак и даље не разумем  
мада знам  
да ничим другим  
само мишљу  
побеђује чин  
Cogito, божанска искра,  
коју не можеш оделити  
ни у сну

На Св. Медарда
Када ми је најтеже
спустим главу у дланове
И на слепоочницама осећам
твоје прсте
Затим ти се загледам
право у зенице
којих се сећам
као жар на длану
мога деде
Не пушим нити пијем
само трен држим
у себи ону страшну жеравицу

И ако се само издалека  
тугаљиво насмешиш,  
може почети да пада киша

Неизбежне речи
Грешно сам говорио,
кад се у тишини топило сребро
Грешно сам ћутао,
када је реч била вреднија од злата

Ветрић ми већ савија класје  
и као без умора  
косу ми тужним тоном преплиће  
Зар је већ дошло време жетве?

Издржи још трен,  
мисао нестрпљива

Долазе лагано  
неизбежне речи

Превод са словачког Мартин Пребуђила

Захарије Гало
(Италија)

Писма из даљине
(Из Србије мојој мајци)
1.
било је неизбежно да одеш  
из твог света

оно што не знаш  
јесте да твој син  
пише о твојој земљи  
а странац јој и он

и захваљује ти
2.
стизала су писма из даљине
на маркама Тито и његова шапка
писана мастилом које је вијугало
ка ивицама папира не остављајући мрље
а ти си их увек отварала с осмехом
који је скривао сузу
и покушавала си да нам преведеш
са тог страног језика љубав
која те је везивала за оне што их пишу
они су ти писали о својој земљи
о болној носталгији
о болестима и свадбама
о рађањима и тешком препорађању
сестара, браће, потомака
о увек могућим ратовима

би писама која си понела собом  
и оних која нису никада стигла  
и оних у срцу скривених
3.
моји тастери на компјутеру су црни
не прати их звук музике
нема мастила да се пишу
као некада шпартајући бојажљиво
само речи за памћење

писма потребна да се испуне
сати пуни даљине
тужног неизвесног чекања
као што се дешава у летњим заласцима
када нам се пригушене дрхтаве ствари
јављају на далеком хоризонту
растворене врелином улица
са којих је зашло сунце
и све се спрема за долазак ноћи
која жури да уђе кроз прозоре

Лепенски Вир
Одувек на камењу  
извађеном из воде  
окамењују се ликови риба  
мала рибља уста  
сирена оштри зубе  
непомично у тишини.

Баш на газу
свете реке
идоли расути који су негда
овде живели, а сада
су дела вајара
који је у њих удахнуо
бесмртни дух
у форми камена.

Можда се ту скрива  
водено божанство?

Чини ми се да сам видео  
неки лик доле на дну  
тамо где се с обале  
уздижу тајне времена.

Превео са италијанског Драган Мраовић

Жмурке
Све смо ближе
један другом.
Барем би требало да је тако.
Само што  ти, господе,
негде
на трен нестанеш.
После се тражимо.
После се играмо
жмурке. 
Где си, Адаме?
А ти, господе, где си?
Са словачког превео: Мирослав Демак

Петер Мишак
(Словачка)

Букагије
(Pastole)

умире се без побуне
у овој земљи
трачци светлости
нестају

храпав глас
у шталама музу жуч
уметност је сапета
будућност маше рукама

мора бити повратка земљи
да се сеје на Оријенту и на Западу
умире се без побуне
у овој земљи

10. фебруар 2013.
Превод с италијанског Драган Мраовић

Ана Сантоликуидо - Италија
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Џејмс Сатерленд Смит
(Велика Британија)

Визија
Скоро ће зима у Небеској Земљи,
Ниски облаци над планинама стопљени са раним 
снегом
Долине натопљене овцама све до маља мрког ко-
рења
Река, то покретно огледало, још протиче

Узверао сам се из моје колибе на букву и високи 
бор
до оскудне фантазије,
једна авенија од јасика,гроздови брезе
Иза које би могли бити облици звери које не могу 
да именујем

Волео бих да видим Анђеле који лете према овамо
На њиховим сивим пастувима, високо у седлу,
У лаганом галопу, у Вјоминг стилу,
Њихово кевтање нити је клетва, нити благослов.

Али простор је празан, одстојања блага.
Изнад себе видим орла како увлачи крила и пада.

Са енглеског превела: Ивана Миланков

Ђорђе Вултуреску
(Румунија)

Име твоје је на безбедном
Закопано дубоко у устима мојим је име Твоје
као у бункеру из којег опкољени војници
не могу да изађу 
име Твоје истински је бункер у коме смо заточени
ми озлоглашени војници што стварамо големе невоље

Чак и слова песме умиљавају се једна
другима сабирајући се попут огрлице око врата мога,
обешена попут таблице
металне прегрејане на врату опкољеног војника 

Закопано дубоко у устима мојим је име Твоје
као у бункеру из којег опкољени војници
не могу да изађу
зидови њихови повремено су тако залепљени за мене
за капицу мога мозга у коме си укопан
попут тврдих десни целе лобање
и сваки глас који покушам да изговорим расте из
меса његовог као и зуби

Име Твоје је на безбедном
под капицом мозга мог топло је и добро
слова расту у топлом и добром
као што расту зуби из тврдих десни

дубоко је закопано име Твоје
као што  безбедни војници опкољени у бункеру
слободни стварају големе невоље  

Превео са румунског Миљурко Вукадиновић

Касијан Марија Спиридон
(Румунија)

Изгубљена између црних
планина
***
изгубљена између црних планина
тамо где у име вере
сабље су уздигнуте
у босиљак одевена/ озгор наниже/
ћутиш као казна
у босиљак душа ти је увијена
у босиљак живота и смрти
/ радости и жалости/
он/ надзиритељ љубави
корака скоро оловних
глас нам отежао диктира
ситним животињама дамо храну лисје
а тигровима комаде из нашег меса
али све то колико чини/
за живот
кад/ колико пута/ ћемо се пробудити
у будућим јутрима
са ломним костима смрзнутим
Превео са румунског Миљурко Вукадиновић

У школским уџбеницима за књижев-
ност на крају текстова постављано је 
неколико питања „Зашто?“. Следећег 

јутра, одговарајући учитељу на та питања, 
независно од себе остајали смо лицем у лице 
с питањем: „зашто сам ја створен?“.

Долази време када ти више не постављаш 
себи то питање, зато што се то претвара у 
твоје минуте, дане, смисао живота. Ма ко-
лико да се трудиш да после начиниш корак 
у сусрет животу, он те оставља самог са со-
бом. И судараш се са још компликованијим 
питањем: „А ко сам ја?“. У том тренутку на-
лазиш се лицем у лице с мишљу: „На свету не 
постоје ни питања, ни одговори на њих. Ако 
постоје, онда је то загонетка, тајна“. 

То свако разуме на свој начин, и на свој 
начин тумачи. Неко као Алаха, други као 
судбину, трећи као књигу. На пример, не-
мачки „степски вук“ Херман Хесе парефра-
зирао је мисао пречасног Али ибн Абутали-
ба „Буди од људи, али не буди с људима“ у 
смисао живота: „Човек назива Алаха онако 
како га осећа. А Алах себе никако не нази-
ва.“ А његов сународник Јохан Гете је још 
пре сто година писао: „Прочитати добру 
књигу исто је тешко колико и написати 
је“. Човек који се читавог живота спорио са 
Мефистофелесом, најзад долази до закључ-
ка да „Док је жив човеку се чини да он кре-
ира своју судбину, али једном разуме да је 
судбина коју је „створило“ његово наивно 
славољубље, ништа друго до оно што му је 
наменио Свевишњи“. 

Како видимо, како бисмо написали неш-
то ново после истине, која се огледа у миле-
нијумским усменим и писменим споменици-
ма, захтева не само моралну већ и духовну 
одговорност, али и историјску смелост. И из 
неког разлога ми се чини да су све књиге на-
писане „за све и ни за кога“ (Ф. Ниче) – то 
је судбина коју је човек смислио за себе, то 
је признање пораза пред тајном испуњено 
жаљењем. 

Кажу да је „писати – добро, а мислити – 
још боље“ (Х. Хесе). Познато је да се у древ-
ним временима приоритет давао разговору, 
дијалогу. То се објашњава тиме што „изго-
ворена реч поприма крила, живи. Али чим 
је запишу, њена душа умире“ (старогрчки 
филозоф). Такав однос представљао је одго-
ворност пред будућношћу мудрих људи, који 
живе кроз реч, спознајући њену вредност. 

Историја је показала да њихова предос-
трожност није неоснована. Зато што „Прво 
беше реч, то беше реч Алахова, реч беше 
сам Алах“. (Инџиљ)

Деветнаест векова после тога немачки 
писац назвао је ово стваралаштво „умећем у 
свему показивати Свевишњег“ (Х. Хесе). И, 
као што видимо, његов савременик са Исто-
ка, када је схватио немогућност тога, поре-
дио је живот човека са „књигом у којој фали 

много страница“ (Х.Л.Борхес).  
Провевши читав живот у библиотекама, 

а затим губећи светлост у очима кроз сти-
хове кап по кап, познати Аргентинац додао 
је у списак идола нови – култ Књиге: „Шта 
је реч која чини књигу? Шта је књига, ако 
је не отварате? Само паралелопипед од 
коже и папира. Али, ако је читате, онда 
она постаје нешто чудно, она је сваки пут 
другачија“  (Х.Л.Борхес). Чини ми се да се 
не мењају књиге, већ ми сами. Можда су из 
тог разлога древни мудраци, „који су били 
против тога да у књиге уђе све оно што се 
тамо нашло“ сматрали да је „књиге позна-
вати корисно само онда када та знања своју 
сврху проналазе не у речима, већ у корис-
ним делима, и дати књигу незналици исто је 
што и „детету дати у руке ватру“. Дете с 
ватром у рукама опећи ће или себе, или неко-
га поред. И оно што је најзанимљивије јесте 
да се пепео оних који себе спаљују претвара 
у књиге, а они који спаљују људе поред себе, 
претварају књиге у пепео. И, као што види-
мо, ако израз „СВА ЗНАЊА СУ НА КРАЈУ“ 
не доводи до мисли „не бити обавештен је ве-
личина духа, племенитост“ (А.Тарковский), 
они који су рекли «ЗНАЧИ, ПРОЧИТАНО 
НИЈЕ ИСТИНА» нису погрешили, јер у нео-
бавештености човека постоји нада. 

И вероватно је „најбоља књига она која 
није написана“, зато што „Речи не иду у при-
лог тајном смислу; изговорено наглас истог 
тренутка непроменљиво постаје помало 
туђе“ (Х.Хесе) 

Или као што је речено у сури „Ар-Раад“, 
„свако време има своју књигу (свака божан-
ска књига има своје време)“. То је везано за 
потребу и захтев времена. Оригинал књиге  
(Lövhi-mahfuz – Да је вечно поред ЊЕГА.

А можда је права КЊИГА – УПРАВО 
ОНА САМА. ОНА ЈЕ САМА – КЊИГА. Све 
су књиге написали људи – слова велике књи-
ге. 

Дете које је касније постало један од поз-
натих мајстора, упита оца: „Оче, постоји ли 
Бог?“. На то отац одговори: „За оне који ве-
рује он постоји увек“ (А.А.Тарковский). 

Очигледно су из тог разлога свете књиге 
предодређене за вернике, стихови за песни-
ке, боје за сликаре, музика за душу, људи за 
Алаха. 

Те противречне мисли су ме подсетиле 
на једну источњачку легенду. Шах Вавилона 
окупи све мудре људи у земљи и нареди им 
да изграде лавиринт који неће личити на је-
дан други на свету. Чим је лавиринт био го-
тов стигла је вест да владар суседне државе 

Рафик Гашимов
(Азербејџан)

долази у госте. Пошто је шах увек дочекивао 
госте у истински царском стилу, одлучи да 
му покаже свој лавиринт. Оставивши госта 
у лавиринту опремљеном најскупљим мате-
ријалима, шах одлази. Владар суседне државе 
излази из те подземне земље кроз неколико 
дана и позива шаха Вавилона да посети ње-
гову државу. При томе каже: „Лавиринт који 
су ти изградио је предиван. Желео бих да бу-
деш тако љубазан и посетиш моју земљу“. 

… Арапски владар се враћа у своју земљу, 
скупља војску и креће на Вавилон. Пора-
зивши противничку војску, заробљава шаха. 
Два шаха три дана иду кроз пустињу која 
нема ни почетка ни краја. Арапски шах каже: 
„Ја сам изашао из твог предивног лавиринта 
вољом Великог Свевишњег. А тебе ће оста-
вити у лавиринту који је створио Алах“. 

Из неког разлога, сваки пут када дођем у 
библиотеку, мени се чини да све библиоте-
ке јесу најсветлији лавиринт који је људима 
поклонио Алах и могуће је да је то једини ла-
виринт из кога не желиш да изађеш.

Превод: Екатерина Панич

У издању издавачке куће Арка из штам-
пе је изашла Антологија македонског 
песништва од 9. до 21. века, коју је при-

редио и са македонског на српски превео и пре-
певао истакнути песник, преводилац и акаде-
мик Ристо Василевски. 

И према увиду у токове македонског песнич-
ког стваралаштва, и према новинама које до-
носи, и према броју заступљених песника и 
песама, и према ликовној и графичкој опреми 
ова антологија без сумње представља најрепре-
зентативније и најобухватније представљање 
македонског песништва на било ком језику. 
Ово је за нас посебно важно јер су све познате 
антологије македонског песништва на српском 
језику објављене пре више од шездесет година 
и у њима је конзервирано стање које је њима 
претходило.

На око 650 страница, у четири поглавља: 
Претеча; Лирска ткања народног певача; 

Песничка озарења и Моћ-
не струне заступљен је 81 
аутор са укупно 466 песа-
ма. У поглављу Претеча 
објављена је песма Слово 
– фрагменти из Прогласа 
Светог јеванђеља Кон-
стантина – Ћирила Фило-
зофа, која се, као и више 
песама у поглављу Песнич-
ка озарења, у коме су за-
ступљени Климент Ох-
ридски, Наум Охридски, 
Константин Презвитер, 
Аноним, Непознати аутор 
и Јосиф Брадати, први пут 
објављују на ма ком језику 
у песничком облику који 
је од фрагмената преузе-
тих из њихових углавном 
прозних црквених дела 
сачинио састављач антоло-
гије, академик Ристо Василевски. 

Поглавље Лирска ткања народног певача 

доноси једанаесет народних 
песама-бисера, а у поглављу 
Моћне струне, заступљени 
су: Константин Милади-
нов, Григор Прличев, Рајко 
Жинзифоф, Љубомир Ве-
сов, Кочо Рацин, Коле Не-
делковски, Антон Попов, 
Венко Марковски, Војислав 
И. Илић, Славко Јаневски, 
Блаже Конески, Ацо Шо-
пов, Гого Ивановски, Србо 
Ивановски, Матеја Матев-
ски, Гане Тодоровски, Ге-
орги Сталев, Цане Андре-
евски, Љубен Ташковски, 
Јован Стрезовски, Анте 
Поповски, Илхами Емин, 
Јован Котески, Александар 
Поповски, Петре М. Ан-
дреевски, Влада Урошевиќ, 
Миле Неделковски, Петар Т. 

Бошковски, Михаил Ренџов, Иван Чаповски, 
Радован Павловски, Јован Павловски, Богомил 

Ђузел, Трајан Петровски, Петко Дабески, Чедо 
Јакимовски, Гордана Михаилова-Бошнаков-
ска, Светлана Христова-Јоцић, Ристо Ђ. Јачев, 
Виктор Б. Шећеровски, Ристо Василевски, Ди-
митар Башевски, Христо Георгиевски, Душица 
Илин, Тодор Чаловски, Ефтим Клетников, Ата-
нас Вангелов, Петре Бакевски, Санде Стојчев-
ски, Ристо Лазаров, Веле Смилевски, Љубомир 
Груевски, Раде Силјан, Катица Ћулавкова, Ве-
сна Ацевска, Милован Стефановски, Милош 
Линдро, Глигор Стојковски, Љиљана Дирјан, 
Бранко Цветкоски, Вера Чејковска, Зоран Ан-
чевски, Кире Неделковски, Јордан Даниловски, 
Христо Петрески, Иван Џепароски, Славе 
Ђорђо Димоски, Братислав Ташковски, Ли-
дија Димковска, Никола Маџиров, Јовица Та-
севски-Етернијан, Маја Апостоловска, Звонко 
Танески и Давор Стојановски. Добро упућени 
у песничка збивања ће приметити да састављач 
ове изузетне антологије корпус македонског 
песништва није сагледавао само у оквирима 
Републике Македоније него и свуда у свету где 
се ствара на македонском језику! 

Василевски је аутор и обимног предговора 
„Једно од могућих самеравања македонског 
песништва” у коме, између осталог, објашњава 
зашто се определио за овако обиман избор и за 
оволики број заступљених песама и аутора. 

К.Н.

Македонско песништво
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Антологију под насловом Моћне струне приредио је Ристо Василевски,  
а објавила је реномирана издавачка кућа „Арка”



6

КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕсептембар 2015.

РАТОВАЊЕ И ПЕВАЊЕ

Учешће српске музике у Великом рату
Урош ДојчиновићЗначај музичке праксе током 

четворогодишњег Великог 
рата (1914-1918) заслужује 

посебну пажњу, како у културо-
лошком, тако и у уметничком сагле-
давању свеукупне српске историје 
тог периода. Још од тридесетих 
година 19. па све негде до средине 
20. века, српска музичка уметност 
је пролазила различите фазе свог 
развоја, попримивши обележја по-
себно снажног духовног средства, 
којим је ново стасавајуће грађан-
ско друштво исказивало не само 
личну тежњу за демократизацијом 
уметности, већ и своју спремност 
и борбену одлучност у досезању 
национално-слободарских идеала. 
У моменту када стручне музичке 
институције, код нас још нису биле 
формиране, а гро ове активности 
био у рукама аматера или мало-
бројних професионалаца пристиг-
лих са стране (нпр. Чеха), тежиште 
музичке праксе почивало је на 
делатности певачких друштава и 
аматерских ансамбала. Међутим, 
са лаганим институцијализовањем 
ове области, управо ће сви они, као 
чиниоци домаће музичке праксе, 
постати и први и основни субјекти 
српског музичког живота. 

Нажалост, ратови у које је Ср-
бија била гурана и приморана да их 
води већ од 1912. па све до 1918. го-
дине, немилосрдно су успоравали, 
а неретко и кочили њен музички 
развој, мада он ни тих година није 
био потпуно прекидан. Трагич-
но време Великог рата допринело 
је својеврсном реструктуирању 
српске музичке праксе, мобили-
шући на посебне начине све њене 
капацитете. Мноштво различитих 
примера сведочи у прилог намет-
нутих промена у тадашњем музич-
ком животу Србије: најпре треба 
имати у виду  мобилизацију вели-
ког дела мушке популације, која је 
неминовно утицала на привремене 
прекиде рада појединих установа и 
удружења. Тако је у условима оку-
пације у Београду најпре преста-
ла са радом прва Српска музичка 
школа, да би нешто касније, зах-
ваљујући иницијативима музича-
ра попут композитора Петра Кр-
стића, индивидуална настава ипак 
била настављена. Интересантно је 
истаћи да њу око 1916. године из-
воде искључиво женске особе, јер 
су сви војно способни мушкарци 
већ били на фронту. У истом пери-
оду не концертира више ни Прво 
београдско певачко друштво, али 
зато под вођством Софије Предић, 
ипак прихвата наступе у цркви. 
Домаћа музичка пракса трпи тада 
и друге видове деструкције: нпр. 
приликом повлачења окупатора из 
опљачканих београдских кућа, са 
другим драгоценостима, одношени 
су и музички инструменти; према 
једној информацији само је у Аус-
трију отпремљено око 300 клавира.

На другој страни, у ратним ус-
ловима, војна музика је добила 
изузетно важну улогу. Увећан је 
број војних музичара, а појавили 
су се и различити војни ансамбли. 
Већ после Првог и Другог балкан-
ског рата формирани су милитар-
ни оркестри Косовске дивизије у 
Приштини, Вардарске у Скопљу и 
Битољске у истоименом граду. Су-
деловање ових војних ансамбала 
у свакодневним приликама чини-
ло је окосницу музичког живота 
у ратним условима. У надлештву 
Министарства војске било је од-
лучивање о попуњавању поједних 
оркестара и привременом раз-
мештању извођача, а ови су опет 
звуцима својих инструмената де-
ловали како на бојном пољу тако и 
у позадини. Њихова музика је све  
време била у служби националних 

и политичких интереса, омогућа-
вајући различите културно-про-
пагандне акције међу војницима, 
рањеницима и живљем унутар 
зона ратних дејстава али и међу 
савезницима. Током зиме 1915. 
године војска Краљевине Србије 
девастирана глађу, болестима и 
разарањима, била је приморана да 
се пред нападима Централних сила 
повлачи преко Албаније у циљу 
прегруписавања и консолидације. 
У том апокалиптичном маршу пре-
ко албанских гудура настрадао је и 
велики број музичара. Њихов та-
чан број није познат, али је судећи 
по речима композитора Станисла-
ва Биничког (1872-1942), који је по-
четком 1916. године лично на Крфу 
суделовао у реорганизацији војне 
музике, једва било могуће офо-
рмити десетак ансамбала. Сваки 
од њих бројао је не више од седам 
или осам извођача. Од тих десетак 
реорганизованих и новооснова-
них ансамбала, уз Музику краљеве 
гарде и Музику коњичке дивизије, 
Бинички је помогао и формирање 
оркестара Дунавске, Шумадијске, 
Дринске, Моравске, Вардарске и 
Тимочке дивизије. 

Иначе за време свог боравка на 
Крфу, а потом у Солуну, почевши 
од 1916. године па до краја рата, 
Оркестар краљеве гарде је конти-
нуирано наступао у различитим 
приликама; уз њега деловала је и 
Музика коњичке дивизије смеште-
на у Бизерти, под чијим је окриљем 
био и подофицирски кадар. Њихов 
руководилац био је Драгутин По-
корни(1868-1956), чешки диригент 
који је од 1890. био војни капелник 
српске војске у Београду. Током 
периода Првог светског рата ре-
организовао је Музику коњичке 
дивизије са којом је концертирао 
и у северној Африци, а наступи су 
најчешће одржавани у добротвор-
не сврхе, по болницама и војним 
логорима. Сакупљена средства 
одлазила су за негу болесних и 
рањених. Понекад су приређива-
ни и концерти у част великих по-
беда српске војске, каква је била 
она на Кајмакчалану. Програми су 
углавном обухватали композиције 
класицистичког и романтичарског 
жанра, увертире и одломке из поз-
натих опера, а понекад и захтевнију 
симфонијску музику. На реперто-
ару су се појављивала и дела срп-
ских аутора и то посебно она нас-
тала током Великог рата.

До окончања Првог светског 
рата створено је више хорских 
и солистичких песама, маршева, 
увертира и других музичких дела, 
инспирисаних тадашњим великим 
сукобима и страдањима. Поједи-
не од тих композиција и песама 
и данас су изузетно живе, јер ин-
тензивно евоцирају на период од 
1914. до 1918. године, када се уз 
њихове мелодије и речи ратовало, 
гинуло, побеђивало и чезнуло за 
родним огњиштем, миром, извес-
ношћу… Разматрајући у целини 
то стваралаштво, као и код других 
уметничких области и у музици 
су краљ, војводе-војсковође, срп-
ски војници и уопште патриотске 
теме, биле најчешћа инспирација. 
Не покушавајући да стварају аван-
гардно, радови српских аутора 
често су се базирали на фолклору, 
а неретко обраћали и прошлости, 
нпр. косовској тематици. Слично 
ситуацији из времена балканских 
ратова и Први светски рат допри-
нео је интензивирању патриотизма 
и националних осећања.  С пуном 
вером и поштовањем према краљу 

и претпостављенима, ис-
товремено активни и као 

војници у униформама, многи од 
музичара попут поменутог Бинич-
ког и Покорног и касније ће наста-
вити да делују у оквиру српске, а 
потом и југословенске војске. Један 
од таквих аутора био је и млади 
војвођански композитор Милен-
ко Пауновић (1889-1924), члан 
војног оркестра. Приликом пре-
ласка преко Албаније оболео је од 
тифуса, али се на Крфу опоравио 
и наставио да компонује. Други 
војвођански композитор Исидор 
Бајић (1878-1915) за време рата 
компонује клавирске комаде: „Сузе 
за погинулим осветницима Косова 
и Сливнице“ и свој Марш испод 
чијег наслова бележи „За Косово, 
Куманово, за Сливницу, Брегални-
цу“. Придружују им се Љубомир 
Бошњаковић (1891-1987) са више 
својих дела, међу којима је и увер-
тира “Цер”, настала 1914. године и 
Петар Крстић (1877-1957) са својом 

композицијом “Косовском тра-
гедијом”. Треба поменути да су са 
српском војском прешли Албанију, 
а затим боравили на Крфу или у 
Солуну и још неки значајнији срп-
ски музичари: један од наших пио-
нира опер ске уметности Војислав 
Турински (1886-1933), који ће кас-
није с Крфа отићи на усавршавање 
у Италију, а онда одиграти важну 
улогу у организовању Београдске 
опере. Композитор Светислав На-
стасијевић (1902-1979), музиколог 
и композитор Милоје Милојевић 
(1884-1946) чију је професуру од 
1911. године у београдској Српској 
музичкој школи прекинуо Велики 
рат; прешавши Албанију Милоје-
вић од 1917. до 1919. године борави 
у Француској. Композитору, музи-
кологу и хоровођи Кости Манојло-
вићу (1890-1949) Први светски 
рат је прекинуо музичке студије, 
па ће их наставити 1919. године. 
Међутим, изгнанство и прела-
зак Албаније 1915. године имаће 
своје рефлексије у његовој канта-
ти “137 Псалм” из 1918. “На река-
ма вавилонским”- духовни текст 
библијског изгнанства, код Ма-
нојловића је попримо симболичан 
програмски карактер осликавајући 
његово лично искуство. Са ратни-
цима је албанске страхоте прошао 
и Јова Мокрањац(1888-1956), сино-
вац познатог српског композитора 
и хоровође Стевана Стојановића 
Мокрањца. Тек што је завршио 
своје музичке студије 1913. годи-
не, на немачкој Високој музичкој 
школи у Минхену, у отаџбини га је 
дочекао рат. Слична судбина није 
мимоишла ни друге музичаре који 
су се у време избијања рата затекли 
на нашим просторима: Вићеслава 
Рендла (Vítĕzslav Redla, 1868-1933) 
виолончелисту, диригента и му-
зичког педагога чешког порекла, 
који је за члана војног оркестра у 
Београд дошао 1899. године и био 
диригента музике VI пука. Ту су и 
браћа свестраних чешких музича-
ра Јован и Војтех Фраит, који су у 
Београд стигли на самом почетку 
20. века. Јован Фрајт (1882-1938) 
је као виолиниста, диригент, ком-
позитор и издавач музикалија био 

концерт-мајстор оркестра Народ-
ног позоришта и хоровођа више 
певачких друштава. До 1914. го-
дине водио је сопствени салонски 
оркестар, који је интерпретирао 
композиције уметничке музичке 
литературе. 

Они који су преживели албан-
ску Голготу, настојали су да омо-
гуће функционисање српске држа-
ва у изгнанству. Уз краља су зајед-
но били влада, војска, народ чак и 
опозиција. Војници су се опора-
вљали, недељом посећивали цркву 
молећи се за здравље, снагу и по-
вратак у отаџбину. Након верског 
обреда изводили су се програми 
са хорским песмама, међу којима 
је незаобилазна била “Ој Србијо 
мила мати…”, а потом у војним 
логорима играла и народна кола: 
“Моравац”, “Врањанка”, “Тројанац”, 
“Кукуњеште”. Од “Бранковог” и 
“Комитског” кола до “Југословен-
ског” могла се чути лепеза срп-
ских народних игара, у којима се 
осећала наглашена симболика све-
општег покрета једног народа, који 
у непрегледној колони хрли напред 
у слободу, ратујући и играјући. Из 

приче Милорада Јевтића, прежи-
велог солунског ратника, једног од 
славних 1300 каплара, када би се 
мало опоравили, војници би се са-
купили око логорске ватре и пева-
ли помало сетно и радосно, свесни 
да ускоро крећу у ослобађање Ср-
бије. Чим би се присетили Церске 
битке, кренуле би фруле, гитаре 
и хармонике са “Мачванским ко-
лом”, а присутни Грци и Французи 
били би зачуђени брзином опора-
вка наших војника.   На крају тих 
програма, у којима су исказивана 
патриотска и национална осећања, 
ансамбли би засвирали “Соколско 
коло”. Српски извођачи су посеб-
но били мотивисани  идејом сло-
венства и југословенства и оду-
шевљење за соколством их никада 
није напуштало. Треба поменути 
да су у редовима тих српских пу-
кова били и Цигани, који су зна-
ли вешто “по слуху” да започну 
и промовишу друге игре као што 
су “Чаралама”, “Чубурско коло” и 
“Заврзлама”. Истакнути поједници 
имали су своја омиљена народна 
кола: краљ Александар Карађорђе-
вић волео је “Шумадијско коло”, 
мајор Гавриловић имао је своје “Га-
вриловићево коло”, а Степа Степа-
новић “Чачанку”. Слично је било и 
са појединим дивизијама: Дринска, 
у којој су доминирали Ужичани, 
неговала је “Ужичко коло”, војници 
Тимочке дивизије “Хајдук Вељково 
коло”, а Мачвани своје “Мачванско 
коло”. На крају Великог рата и по-
беде савезника престолонаследник 
Александар је у Солуну приредио 
велики официрски бал који је от-
ворен посебно запаженим “Краље-
вим колом”.

Током Балканских, а потом и 
у Првом светском рату, ништа 
мањег значаја нису били ни по-
менути маршеви. Њих су такође 
знали и изводили сви оркестри и 
ансамбли, а посвећивани су краљу 
Петру, престолонаследнику Алек-
сандру, затим војводама Степи 
Степановићу, Живојину Мишићу, 
Бојовићу, Путнику и др. И када 
време “није било за песму” војници 
и официри су уприличавали њихо-
во извођење. Могао се тада зачути 

“Милетићев марш”, “Марш гене-
рала Лешјанина”, “Марш 32 класе” 
итд. Као музичке теме аутори вој-
них маршева често су користили 
и обрађивали различите мотиве 
преузете из фолклорне музике Во-
водине,  централне и јужне Србије, 
Босне и других наших крајева. Је-
дан од тих лепих милитаристичких 
комада, који је настао 1917. године 
у сверено-грчком селу Воштаране 
био је и марш ”Војвода Живојин 
Мишић”. Настао је као божићни 
поклон капелника војне музике 
Марка Радосављевића своме војво-
ди и команданту штаба Прве ар-
мије. Ту је свакако и најпознатији 
„Марш на Дрину“ Станислава Би-
ничког, који је по тврђењу савреме-
ника искомпонован током војних 
операција на церском бојишту. 
Од 16. до 19. августа 1914. године 
српска војска се на Церу борила са 
далеко бројнијом аустроугарском 
армадом и том приликом је до ногу 
потукла. Претпоставља се да је Би-
нички свој чувени марш посветио 
команданту Другог пешадијског 
пука, пуковнику Миливоју Стоја-
новићу, који је том приликом јунач-
ки и погунуо. Композиција је брзо 
постала толико популарна да су је 
уз наше војне ансамбле изводили и 
савезнички. Уз тонове “Марша на 
Дрину”, 12. октобра 1918. године, у 
тек ослобођени Ниш, величанстве-
но је умарширала славна Дринска 
дивизија. 

На крају треба издвојити и не-
колико култних песама из тог пе-
риода, каква је била “Хеј, трубачу, 
с бојне Дрине”, за коју се прича да 
ју је посебно волео војвода Пу-
тник. Једна од најпознатијих и 
најлепших песма свакако је “Тамо 
далеко”. Њен настанак се повезује 
за 1916. годину, повлачење српске 
војске преко Алабније и потом њен 
боравак на Крфу. Као потенцијал-
ни аутори јављају се првенствено 
двојица твораца музике и текста: 
Ђорђе Маринковић (1891-1977), 
родом из села Корбова на Дунаву 
код Кладова, потврђени родољуб и 
врсни музичар-аматер у оркестру 
краљеве гарде, који је као аутоди-
дакт свирао на флаути, хармоници, 
цитри, али и другим жичаним ин-
струментима међу којима и на ги-
тари; и учитељ и песник из Неготи-
на Михајло Заставниковић, добар 
познавалац виолине.1 Обојица су 
била уз српску војску, уосталом као 
и могућа двојица других помиња-
них аутора ове композиције: др Ди-
митрије Марић, лекар треће пољс-
ке болнице Шумадијске дивизије 
и Милан Бузин, капелан Дринске 
дивизије. Сличан успех доживела је 
и песма “Креће се лађа француска”, 
спевана у част судбоносних лађа 
које су превозиле српску војску на 
Крф и Видо. Наводно је први пут 
изведена у луци у Солуну, у коју је 
српска војска стигла после дугог и 
напорног повлачења преко албан-
ских планина. Творац оригиналног 
текста песме био је, по причању, 
Пожаревљанин официр Бранислав 
Милосављевић (1879-1944), пу-
ковник Војске Краљевине Србије 
и први градоначелник ослобође-
ног Драча. Песма која је постала 
својеврсни симбол српско-фран-
цуског пријатељства и након рата 
је подједнако извођена и у Србији 
и у Француској. Од осталих песа-
ма које су се чешће могла чути из-
двајају се: “Завичају, мили крају”  и 
нарочито популарна међу српским 
војницима које је предводио војво-
да Степа Степановић “Играле се 
српске делије”.  

1  Михајло Заставниковић је након 
Великог рата објавио више својих књига 
и песничких збирки: “Солунски дани“, 
“Краљева суза“, “Кроз Албанију“, “Песме 
васкрсењу“ и др., описујући у њима 
страхоте Великог рата и страдања српског 
војника. Прославивши 1925. године 
двадесетогодишњицу свог књижевног 
рада и учитељског позива, донирао је 
новчани износ од 1.000 динара редакцији 
листа Српско Косово у Скопљу, а у знак 
захвалности они су му штампали песму 
„Креће се лађа француска“.  

Један од новоформираних српских војних музичких ансамбала 1916. године
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СЕЋАЊЕ: ДРАГОШ КАЛАЈИЋ

Господин ЕвропљанинНавршило се десет година од 
смрти писца, члана Удру-
жења књижевника Србије, 

браниоца духовног и националног 
достојанства српског народа, Дра-
гоша Калајића (Београд, 22. фебруар 
1943 - Београд, 22. јули 2005), слика-
ра, новинара, издавача и преводиоца 
Јунгера, Еволе, Генона, али и члана 
Сената Републике Српске и дипло-
мате у Италији. Његов прерани од-
лазак, последица болести настале 
од осиромашеног уранијума којим 
је НАТО бомбардовао Србе у Босни 
и Херцеговини,  где је он често бо-
равио у то време, оставио нас је без 
једног од најбољих српских интелек-
туалаца и ерудита које смо имали у 
новије доба. Био је човек који мисли 
својом главом, па је био веома напа-
дан или оспораван, али је за умни 
део српске и велики део међунаро-
дне јавности, посебно италијанске, 
био израз тежње нечем узвишеном, 
традицији и историји, нематеријал-
ном, духовном и вечном, за разлику 
од данашњег материјалног нихили-
зма модерног друштва претвореног 
у европејски кич.

Био је Господин Европљанин, јер 
је био против Европске уније и „аме-
ричког зла“, али се залагао за Европу 
уједињених нација и држава, коју је 
сматрао јединим путем ослобађања 
Европљана од „америчког зла“, како 
је насловио своје две књиге. Говорио 
је да је његов циљ Европа у којој су 
на врху духовне и етичке вреднос-
ти, затим институције, а не „вође 
или „лидери“, од државе до цркве и 
војске, снажна национална култура 
и темељно образовање, без површне 
болоњске мочваре из које излазе хо-
мокретени, што би све заједно било 
плодно тло да се развију производња 
и привреда у најширем смислу, али 
не у служби глобалног капитала, 
већ у служби заједнице европских 
народа у њиховој борби против 
уништење вековних тековина со-
цијалне правде и националне неза-
висности. Замишљао је Европу већу 
од граница које је наметнула Европ-
ска унија или Европу, како је дефи-
нише италијански мислилац Дијего 
Фузаро, „већу од ЕУ која представља 
тријумф принципа шпекулативног 
капитализма и квинтесенцију аме-
риканизма, америчког неолиберали-
зма и срамног укидања социјалних 
права... и у којој је јединствена ев-
ропска монета послужила да се јед-
ним јединим ударцем избрише сто 
педесет година социјалних тековина 
и права постигнутих борбом и син-
дикалним захтевима...“

 Још 1999. године је Драгош  раз-
открио америчку жељу да створи 
„исламску кичму“ од Црног мора до 
Јадрана, чији је део „зелена трансвер-
зала од Рашке до Сарајева,  подређе-
ну Американцима, чијем конкрет-
ном настанку управо присуствујемо. 
На свом задњем наступу у Францу-
ској 7, указао је на пут ка Русији и 
завршио говор именом Путин, онда 
када су Руси били скоро на колени-
ма, па нико није ни претпостављао 
шта ће они данас значити. Желео је 
да српски народ једнога дана живи 
у  Европи духовних и етичких вред-
ности, која ће бити велика отаџбина 
слободних европских народа, у Ев-
ропи од Париза до Владивостока.

Драгош Калајић није пристајао 
на духовну и националну декаден-
цију. Непогрешиво је детектовао оно 
и оне што су опасни по умни и би-
олошки опстанак српскога народа. 
Трговати државом за њега је било 
срамно, злочиначко и безбожачко. 
Спадао је у умове који знају шта је 
зло и имају храбрости да га јавно на-
зову злом. Нарочито је указивао на 
зло које прети српскоме народу. Ма 
где ишао, био је свој господар. Ев-
ропски господин, Драгош Калајић, 
наш часни суграђанин, колега писац, 
новинар, сликар, мислио је и гово-
рио тако да никога није остављао 
равнодушним.

Имао сам и невољну прилику да 
се опростим од њега, у име УКС, 25. 
јула 2005, у капели на Новом гробљу, 
док је Момо Капор том приликом го-
ворио у име њиховог пријатељства. 
Крај одра су нас слушали Томислав 
Николић и Александар Вучић.

Није подносио падање на колена 
и бестидну сервилност пред било 
ким. Либерал-капитализам је сма-
трао злом: „Супротно тврдњама 
његових духовних очева да такав 
систем привилегује рад - ми данас 
видимо на врху пирамиде богатства 
преставнике најцрње економије, 
лихваре, берзанске шпекуланте, пе-
раче новца, трговце оружјем, људи-
ма и наркотицима... Немачка, пак, 
привилегује интерес националне 
заједнице, те зато Немци пре сваког 
помена либералног тржишта напо-
мињу да за Немачку профит није 
једини циљ, јер држава има дужност 
да штити националну економију“. 
Такве ставове су изнели, али после 
Драгоша, председник ондашње вла-
дајућс Социјалдемократске партије 
Немачке, Франц Минтеферинг, Уте 
Фогт, његова заменица, канцелар 
Герхард Шредер. Та подударност не-
мачких политичара са ставовима из 
Калајићевог романа „Српска деца 
царства”, изнетим пре поменутих 
водећих немачких политичара, није 
ишла у прилог нашим анационално 
декларисаним новокомпонованим 
европејцима, али су они напали 
само Калајића да је националиста и 
десничар. 

Шта је стварно био Калајић, ле-
вичар или десничар? Много смо са-
рађивали, од средине задње деценије 
прошлог века до краја, наравно и 
док је он боравио у Риму, нарочито, 
у време док сам био генерални кон-
зул СРЈ (2000-2002.). Много је радио 
на одбрани наше земље. Шпартао је 
Италијом од севера до југа, путовао 
је и по осам сати возом ради неког 
ТВ интервјуа од пола сата у којем је 
могао да брани српску ствар, па се 
одмах враћао за Рим путујући још 
осам сати у истом дану, свакоднев-
но је давао интервјуе, писао тексто-
ве, учествовао у емисијама разних 
италијанских медија укључујући и 
националну телевизију РАИ. Једном, 
док је радио при амбасади СРЈ Ва-
тикану (глупости су приче да је био 
дипломата у амбасади СРЈ у Риму), 
дошли су новинари левичарско-ко-
мунистичког дневног листа „Либе-
рационе“ из Рима. Хтео сам да одем, 
да не сметам, али је он затражио да 
присуствујем разговору. Говорио је 
надахнуто, изразито левичарски да 
сам се и ја запитао „шта би с овим 
елитним десничаром“? Пар минута  
пошто су отишли новинари „Ли-
берациона“, учествовао је уживо у 
програму „Радио Паданије“, гласила 
изразито десничарске оријентације. 
Говорио је као прави ауторитативни 
десничар. Био сам збуњен. Потом 
сам га питао: „Не разумем, час гово-
риш као Лењин у октобру, а час као 
да си крајњи десничар?“ Одговорио 
ми је да га не разумем, јер он не гово-
ри ни као десничар, ни као левичар, 
већ да брани Србију, али говори за-
падним левичарима онако како они 
то могу да схвате, и западним десни-
чарима онако како они то више воле 
да чују, не мењајући суштину свог 
исказа да смо под бруталном агре-
сијом. 

Једном другом приликом, апри-
ла 1999. године, учествовали смо на 
митингу у Риму, који је организо-
вала ондашња „Реформисана кому-
нистичка партија“ Италије, у знак 
протеста против агресије НАТО, ЕУ 
и САД на СР Југославију. Говорили 
смо пред око пет хиљада људи. Ду-
вао је неки хладан ветар. Касније, 
на врло скромној „партијској ве-
чери“, око стотину присутних, јело 
се из пластичних тањира и пило из 
пластичних чаша, послуживали су 
чланови партије, сала није била рес-
торанска, а радни  столови су за ту 
прилику били прекривени чарша-
вима. Били су ту и обавезни шпа-
гети, поред неког јефтиног меса од 

кунића, ако се добро сећам, и стоног 
црног  вина из ринфузе. Права про-
летерска атмосфера. Велико интере-
совање Италијана да чују истину о 
„хитлеровској агресији на Југосла-
вију“, како сам је крстио у свом го-
вору. Одушевљени аплауз на вест о 
обарању „невидљивог“ Ф-117, коју 
италијански медији нису пренели, 
јер су били под цензуром.  На крају 
вечере сви стоје и дижу песницу 
певајући „Интернационалу“. У јед-
ном тренутку Драгош ми каже да 
је направио грешку и пита ме да ли 
сам то приметио. Ништа нисам при-
метио и по мени није било никакве 
грешке. Он каже: „Па зар ниси видео 
да су сви они држали подигнуту леву 
песницу, а ја десну!“ Одговорим: 

„Па то само значи да си ти доследни 
десничар!“

Одговор на то да ли је био леви-
чар или десничар, дао је касније у 
своме роману „Српска деца цар-
ства”: „Ја сам и левичар, и десничар, 
и много шире, а и више од тога; нео-
граничен...“

Имао сам част да се дуго и често 
дружим са Драгошем Калајићем, а 
једно време смо становали и у ком-
шилуку. Одлазио сам код њега, у 
кућу где је тада живео, на Цераку. Ја 
сам становао преко пута, на Белим 
Водама. Дочекивао ме је, најчешће, 
у тренерци и патикама. Обавезно је 
свакодневно практиковао неку фи-
зичку активност. На зидовима: ње-
гове заиста монументалне уметнич-
ке слике. Снажне. јасних линија. Са 
доста плавих боја. Ауторитативне. 
Уливале су осећај снаге и самопо-
уздања. Он је већ био и врстан ге-
ополитичар, веома познат и цењен 
по томе у свету, а посебно у Италији. 
После његове смрти, дневни лист 
„Ринашита“ из Рима, где је завршио 
Уметничку академију и одлично го-
ворио италијански језик, посветио 
му је целих осам средишњих страни-
ца. Природно је било да уђем у праз-
нину коју је оставио, али за коју ми 
је он дао кључ, јер ме је увео у неке 
сфере у Италији које су ми омогући-
ле да почнем тамо где је он морао да 
стане. То су прво затражили од мене 
Италијани, дневни лист „Ринашита“ 
и геополитички часопис „Евроазија“. 
Такође његовом заслугом, постао 
сам уредник у нашем геополи-
тичком часопису који се звао „Евро-
па нација”, а касније само „Нација”, 
чији је главни и одговорни уредник 
био Бранислав Матић, искусан ау-
тор  са озбиљним књигама на овом 
плану. Оснивачи су били Калајић и 
председник Управног одбора Уго Га-
уденци из Рима, доктор историјских 
наука, оснивач и главни уредник 
„Ринашите“, политичког дневника 
Италије, некадашњи главни уредник 
италијанског дневника „Уманита“, 
једно од најугледнијих имена ита-
лијанске медијске сцене.

Часопис „Европа нација“ је пред-
ставио и друго лице Европе које 
садашње политичке олигархије у 
Србији и Црној Гори крију од својих 
грађана убеђујући их да је „њихова 
Европа“ једина, а подизања те голе-
ме буке служило је скретању пажње 
народа са катастрофе коју су те оли-
гархије начиниле спрегом велеиз-
даје, лоповлука и незнања. Тај геопо-
литички недељник, чији је „spiritus 
movens“ био Драгош Калајић, имао 
је за циљ Уједињену Европу, односно 
Европу уједињених нација и држава, 
као једини пут уздизања Европљана 
из данашње немоћи.

Препоручио ме је италијанском 
геополитичком часопису „Eurasia“ 
из Парме, најпознатијем уз римски  
„Лимес“, у коме сам, после дуже са-
радње, постао и члан његовог Науч-
ног одбора, уз светски позната имена 
као што су Серђо Романо (Италија), 
Сергеј Н. Бабурин (Русија), Ив Ба-
тај (Француска), Ф. Вилијам Ендгал 
(САД), проф. Филип Кели (САД), 
Луиз Алберто да Виана Мониз Бан-
деира (Бразил), адмирал Фалко Ака-
ме и генерал Фабио Мини (Италија), 
Васил Симилеану (Румунија), Ал-

берто Хутшенројтер (Аргентина), 
итд. а у чијој су редакцији познати 
италијански  геополитичари Клау-
дио Мути и Стефано Верноле. Кас-
није ми је врата отворио и београд-
ски, за сада једини слободни недељ-
ник, „Печат“, а већ више од деценије 
ми ту прилику пружају и геополи-
тички месечник „Геополитика“, као 
и црногорски дневник ДАН. То ми је 
омогућило да идем даље путем којим 
ме је повео Драгош Калајић. 

Имао сам част да будем и гост 
једне двочасовне ТВ емисије његовог 
серијала  „Mont Blanc” на ТВ Палми, 
који је био провокативан и изузетно 
гледан програм, какав та телевизија 
никада више није имала и неће има-
ти. Тема је била национална поводом 
објављивања мог превода „Оде на-
роду српском“ Габријела Д’Анунција, 
први пут објављене у целини у Ср-
бији. Д’Анунцио је био један од 
највећих италијанских песника свих 
времена и творац најлепшег песнич-
ког дела које је икада један странац 
посветио Србима. Али, био је и вео-
ма екстравагантан, херој и провока-
тиван. Тема је лежала обојици.  

Међутим, Драгошев телевизијски 
серијал „Огледало XX века“, сни-
ман по целом свету (Лондон, Рим, 
Париз, Њујорк...), на тему судбине 
уметности, на ондашњој ЈРТ, дана-
шњем РТС-у, имао је невероватну 
гледаност и после тога ниједна те-
левизијска емисија из културе није 
достигла такву популарност. Онда-
шња публика је била мало је рећи 
изненађена неким надреалистичним 
и нережираним, али нимало арти-
фицијелним сценама. У Њујорку је 
Драгош летео хеликоптером над гра-
дом и ноншалантно рекао: „Сада се 
управо налазимо изнад клоаке света. 
Изнад престонице људске глупости 
и ружноће!“ У Харлему, Драгош се 
налазио испред зида пуног графита 
говорећи о дегенерацији модерне 
уметности. Током снимања пришао 
је неки силеџија и вређао га. Дра-
гош је једним ударцем нокаутирао 
силеџију, а затим је мирно, 
као да се ништа није деси-

ло, наставио да прича о декаденцији 
савремене цивилизације. 

Једном приликом сам му се пох-
валио да сам успешно завршио књи-
жевну полемику са неким мојим 
колегом, познатим књижевним 
критичарем и књижевником. Оче-
кивао сам похвалу. А онда ме је он 
питао колики су били ти текстови? 
Рекох све укупно петнаестак куца-
них страница. Онда ми он узврати: 
„Уместо што си одговарао на његове 
будалаштине, требало је да их иг-
норишеш, да не губиш време, јер си 
могао, за то време и уместо тога, да 
напишеш или преведеш две-три па-
метне странице!“

Уметност се на западу претвори-
ла у занат производње снова уместо 
у буђење људи из света обмана. На-
равно, Калајић, иако свестан тога, 
није одрицао праве вредности За-
пада, „јер нису сви били тако бесло-
весни, лакомислени и површни 
како се могло закључити на основу 
владајућих  појава масовне културе, 
од покрета деце цвећа до сексуал-
не револуције“. Он уопште није био 
против Запада, нити против Европ-
ске уније коју у Србији наше улизи-
це лажно називају Европом, јер је 
она само део Европе као економска 
и војнополитичка организација. 
Био је само против такве Европске 
уније која је рак рана на здравом 
европском ткиву. Био је против 
американизоване Европе, али није 
био против Америке. Јесте био про-
тив америчке спољне политике и 
претварања свакодневног живота 
у берзу. 

Чувени су Драгошеви „екрани“ 
на сликама (као пројекција будућ-
ности), а стекао је међународну сла-
ву новом формом хипереализма. 
Дружио се са великим уметницима 
попут Хенрија Мура или Ђорђа де 
Kирика. Био је сликар, како каже 
Дејан Ђорић, који је „испалио хитац 
из пиштоља у небо не би ли пробу-
дио Бога“, али и „највећи светски 
антимодерниста после Другог свет-
ског рата“ и додаје да је „Калајићева 

пост-модерна била ослобођена онда-
шњег терора нове слике, италијанске 
трансавангарде и америчког „лошег 
сликарства“; заиста је понудио нову 
визију савремене уметности“.

На  књижевном плану филозоф-
ска усамљеност човека у гомили је 
велика тема Калајићевих дела, јер је 
„човек постао усамљен као улично 
псето“, па „ништавност неаутенти-
чне свакидашњице“ појачава осећај 
отуђености. Реални контакт са 
стварношћу је проблем савременог 
човека. У књижевним рукописима 
Драгоша Калајића лебди и дух Жан 
Пол Сартра и Ћезара Павезеа. Су-
морну привлачност самоништења, 
због мрачњаштва неоколонијалног 
„раја“, побеђује ваљани мотив бор-
бе за спас свога рода. Дакле, алије-
нацији су подложни само они који 
имају проблема са кризом свог иден-
титета и сопственом патологијом. 
Зато је тзв. „друга Србија“ болесна.

Драгош Калајић је нашој књи-
жевној баштини подарио романе 
високог интелектуалног и књиже-
вног домета, „Последњи Европља-
нин“ и „Српска деца царства”, који 
су писани њему својственим прово-
кативним кôдом. Разоткрио је да су 
високо опасни, по умни и биолошки 
опстанак људске врсте и цивилиза-
ције, они којима је ментална мастур-
бација највиши ниво размишљања, а 
стерилни анационални однос према 
својој земљи доказ некаквог „евро-
пејства“. Схватиће његово дело као 
утеху они који у њему виде да, ако 
се не можемо супротставити насиљу 
зла, бар има оних који знају шта је 
зло и имају храбрости да га јавно 
назову злом. Ако га се не можемо 
отрести, не морамо му бар тепати 
да нам је са њим пријатно. Зло мора 
знати да ми знамо да је оно зло, Јер, 
као што је говорио Сартр: „Знати, то 
је знати да знаш“. Калајић је знао и то 
је сасуо у лице злу. 

Зло се побунило. То је добар знак. 
Значи да је дело Драгоша Калајића 
погодило мету.

Пише: Драган Мраовић

Драгош Калајић и Драган Мраовић у Риму, април 1999. године.
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Ренесансни дух Урбани песник и 
бридак полемичар

Одласци

Изгледа да је нама потребно 
да неко нестане са живот-
не сцене да бисмо схва-

тили колико је нашој земљи, на-
шој култури, књижевности нашој 
посебно, тај неко значио. Милан 
Комненић, песник, есејист, анто-
логичар, преводилац, буквално 
је хрупио у српску поезију својом 
првом песничком збирком Ноћ пи-
сана ноћу (1966). Она је била наша, 
особена сасвим, варијанта надреа-
листичке поезије. Следиле су Гвоз-
дена лоза (1970) и Тапија о извору 
(1972). Прва књига објавила је како 
је песник стигао. Ове две су пока-
зале како он у антологијске српс-
ке песнике спада. Циклус песама 
„Сећајући се Ивана Кондракина“ 
постао је његов заштитни песнич-
ки знак. Као песник врло брзо, 
међу првима, огласио се критичком 
/ веристичком поезијом, посебно и 
најбоље, у Свођењу рачуна (1980). 
Најбољи је еротски песник којег је 
савремена српска поезија имала: 
Ти, риђокоса олујо (1975) и Мамузе 
за њене сапи (1980). Показао је како 
се могу и данас писати родољуби-
ве песме (Изгон, Опела на јамама, 
Јона, Јека, Опела, Узнесења) у који-
ма се не заборавља народ у којем се 
поникло, не прашта оно што се оп-
ростити не може, воли оно што је 
изнад свега: домовина, дом, народ, 
род, људи, људскост... 

Не сме се заборавити његова 
ванредна есејистичка књига Ерос 
и знак (1975), припремљена Ори-
оновим путем (1971) и слеђена 
Обраћањима (1989). Једнако ни 
монографија о Љуби Поповићу. Уз 
Ивана Чоловића и Јовицу Аћина, 
Комненић је писац који је еротско 
увео на велика врата у нашу лите-
ратуру и есејистику. Покренуо је 
антологијску библиотеку „Ероти-
кон“, складао зборник Горопадни 
Ерос (1981). Ванредна је његова Ан-
тологија француског есеја (2010), 
књига коју је само интелектуалац 
и зналац француске књижевности 
његова кова био у стању да склопи. 
Упознао је нашу читалачку публи-
ку са читавим низом француских 
писаца: Ален Боске, Ив Бонфоа, 
Жак Дипен, Жан Жене, Жорж 

Батај, Андре Пјер де Мандијарг... 
Превео је капиталну студију Љубав 
и запад Денија де Ружмона. Пре-
водио најзначајније италијанске 
песнике двадесетог века Ђузепеа 
Унгаретија, Еуђенија Монталеа, 
Чезара Павезеа. Али, и латиноаме-
ричке писце: Хорхе Луиса Борхеса, 
Хулиа Кортасара, Габријела Гарсију 
Маркеса, Хозе Доноса, Изабелу 
Аљенде... Али и, давне 1977. годи-
не, тада младог македонског песни-
ка Атанаса Вангелова.  

Његова антологија Новије срп-
ско песништво, штампана најпре 
у часопису Дело, а потом, 1972. 
године, у издању Књижевне омла-
дине Србије, антологија је у којој 
(пр)омашаја нема. Ко се у овој књи-
зи није обрео, ни касније се у нашој 
поезији није нашао. Ко је у њој био, 
из српске поезије није изашао. Ре-
тко кад, и ретко ко, био је у стању 
овако да сагледа песнички трену-
так о којем подноси критички из-
вештај.

После смрти сваки писац кроз 
неку врсту чистилишта – стара је 
то фраза – мора да прође. Милана 
Комненића су и за живота, барем 
као песника, помало заборавили 
они који то никако нису смели да 
ураде, они који су далеко мање зна-
чајни него што је он био и остао да 
буде. Убеђен сам да ће он са одли-
ком положити овај испит и оста-
ти у нашој поезији као проверена 
и оверена литерарна чињеница. 
Наша модерна књижевност имала 
је мало – могу се готово прстима 
једне руке набројати – толико, и 
таквих, ренесансних духова. 

Душан Стојковић

Милан Комненић (1940–2015)

Отишао је, протеклог лета, с 
оне стране дуге Миленко 
Д. Јовановић (1941–2015), 

песник урбаних стихова, међу 
најбољима из београдског круга, 
критичар и полемичар без длаке 
на језику. Живео је на Лабудовом 
брду, повремено одлазећи на оче-
вину у Доњу Горевницу код Чачка 
да раскужи душу затровану бе-
тоном, гвожђем, асфалтом и бу-
ком престонице. У мајско-јунском 
двобороју „Књижевних новина“ 
опростио се од нас циклусом Из 
болничког круга (четири песме), где 
се сусрео с Њом, очи у очи: „Она 
је стрпљива чекалица / на грешку 
скалпела рачуна / на дремеж хирур-
га над столом / на квар механичких 

помагала / на погрешно 
дијагностицирање“ (песма 
Она). Чекала га и дочекала!

Живео је неупадљиво, у 
прикрајку, и из свога кут-
ка писао убојито речито. У 
поезији (девет збирки) про-
тестовао против велеград-
ске стрке и тортуре потро-
шачког друштва. У есејима, 
интервјуима, критикама 
и полемикама (Хипербола 
Вавилон, Врх леденог бре-
га, Бревијар за будне очи и 
Критички есеји) осуђивао 
клановске намештаљке и 
колеге писце који су се по-
ложаја и синекуре дочепали 
посредством партијских књижица, 
апострофирао поете и прозаисте 
– много хваљене, а мало читане – 
које су незаслужено подизали на 
пиједестал (по систему: ја теби, ти 
мени). Шиштао је на свеце-аутори-
тете, и то још какве, у нашем кул-
турном животу. Међутим, одзива 
на бачену рукавицу готово да није 
ни било; „мудри“ су схватили да га 
је боље прећутати, посве скрајнути. 
Поготову што је своје књиге пове-
равао малим издавачима, најчешће 
сам подносећи трошак скромних 
тиража. Можда је то и добро, јер да 

Поезија је изгубила песника
Спомен на М. Д. Јовановића  
преминулог сред лета 2015.

Поезија је изгубила песника,  
Не и његову реч.

Смрт је навукла образину
И на врховима прстију напредовала
Као заводљива играчица
Огрнута тилом од дуванског дима.
Песник занет визијама града
Није приметио разлику: антрацит ваздуха
Узе лик саобраћајног смера - ћорсокак.
Спас је изгубио своје име.
Сиво болничко небо прекрило је
Дневно сунце живота и наде.
И лет птица постао је тром,
А срце беше жедно даљине.

Поезија је изгубила песника, 
Не и његову реч.

Мирко Магарашевић

се подигла полемичка бука, ко зна 
до када би издржао песник саткан 
од фине, танане, крхке грађе.

Онако како су смишљено пре-
ћут кивали његове књиге, редакције 
у дневној и седмичној периоди ци 
безмало су, сем у плаћеним читу-
љама, прећутали и његов коначни 
одлазак. Уверени смо, ипак, да ће 
Миленкових 18 књига бити чита-
није и познатије сад кад њега више 
није. Судбина је то, одвајкада, мно-
гих уметника у свету и у нас. Била 
му лака земља на Орловачи, а међу 
нама вјечнаја памјат!

 Бошко Ломовић

Ранко Павловић

Самоћа, самоће

1.(И био сам сам, била си сама)
Било је то вријеме када су нестајали
градови и села, планине и долине,
пашњаци и стада на њима разиграна.
Језера и мора, потоци и ријеке
са одсјајем сунца у вировима.
Бродови, галебови, морски коњици,
људи с кућама и окућницама.
Све је тонуло, тонуло, тонуло...
Само се наша цвјетна ливада уздизала.
О, како смо били сами и како нас је
хранило то окрепљујуће одсуство
оних који нам нису били потребни!
Имали смо градове и села на твојим 
длановима који су тражили моја рамена.
Имали језера и мора у твојим очима,
водопаде на ријекама што су се сливале
низ заобљене падине твојих дојки,
пољане по твојим узбурканим слабинама,
шумарке тамо гдје поглед ни у мислима,
ни крадом није желио да одлута...
... Онда смо отишли, свако у своју самоћу. 
И све је отишло. Вратили су се градови и села.
И ја сам опет лутао широким булеварима
и прашњавим стазама. И био сам сам,
бескрајно сам, међу људима који су,
далеко од себе, били сами, очајно сами. 

2. (Сјенка на раскрсници)
Усамљен човјек на раскрсници.
Унаоколо ништа осим његове сјенке.
Загледан према истоку, сјенка окренута западу.
Нијеми, као први дан постанка свијета.
Онда се у његовој скамењеној сјенци
зачела сјенка жене која га је напустила
оне вечери када је падала киша
по њиховим погледима, по заносу
који се упркос млазевима кише 
што је долазила из неких давних еона
разгоријевао у буктињу, пријетећи
да спали облаке. И из сјенке жене 
која га је напустила, зачињала се жена.
Витка, као струк дивље орхидеје
што расте по очевим ливадама,
таква је била када се усправила
уз човјека загледаног према истоку.
И тада су два усамљена бића
стајала на раскрсници, не осјећајући
близину оног крај себе, него само
неку неутаживу празнину у себи.

3.(Сва се у себе увукла)
Једна тачка кружи космосом,
премрежава празнине између сазвјежђа.
Сва у себи, а опет далеко од себе.
Та тачка је жена која бјежи од своје самоће.
И у далеким пространствима тражи
макар осмијех, додир нечије руке,
хоће да осјети врео дах на своме врату,
иглице иња што жаре најежену кожу.
Онда улази у звијезду, дуго трепери,
кружи небеским бескрајем и слијеће
на мој тек одшкринут прозор, увлачи се
у постељу, тражећи самоћу сличну својој.

4. (Постеља за двије самоће)
На чистини, оивиченој бескрајем –
усамљен цвијетак – дјевојка загледана 
у љубичаст сјај изнад видљивог неба.
Све око ње што добије обличје, 
саспе се у прах неке давне мјесечине.
Једна птица кружи над облаком тишине –
њена мисао што је окрилатила у самоћи.
Један лептир, плављи од њеног сна,
на крилима проноси искрице наде.
У даљини израста јаблан о који се
ослања небо које је дотад погледом
подупирала дјевојка заогрнута маглом.
Сјенка високог дрвета почиње да листа
и вече у тој сјенци припрема постељу
за двије самоће, да се траже до јутра.

5.(Јер, коме пјесму да кажеш?)
Не вриједи пјевати о самоћи када си сам.
Јер, коме пјесму да кажеш, ко да ослушне
нечујно струјање усамљене мисли
у вртлогу космичке тишине? Можда себи,
оном у себи, другачијем од оног
у чијем оклопу дрхтури твоје самство,
можда себи да кажеш пјесму  о самоћи?
Само, да ли ће то више бити пјесма?
И, да ли ће она икоме бити потребна?

Селидба
Сад напусти топле вртове Алхамбре
Јер ниси ветар заробљен у грому
Можда је север она дестинација срца
Да првим снегом умијеш врело лице
Да запловиш у гондоли од леда
До земље где сунца нема
За невернике и оне блудне
А ноћ на престолу од хоризонта
Разоткрива све твоје недоумице

Тамни валери
Тамни валери Елдорада
Бледи осмех у полутами салона
И кристални звук лаког судара
Али чему ово наздрављање

У тренуцима носталгије
Као поринуће у нови круг
За још један варљиво мирни вртлог
У овом часу кад ноћ
Стрпљиво чека пред вратима

Долина обећања
Кренимо до Долине обећања
До камена који светли у тами
Од свих призора у настајању
Срце змаја се пени вала
Спремно предаје у аманет
Време легенди још увек траје
За оне који ипак верују
Да није баш све потрошено
У безумном бацању коцке

Милан Драшковић

Неко трећи
Згасну
огањ у снима.

Можда ће неко
сасвим трећи
вратити сјај нам 
у очима.

Туђ и далек
Ни руку, ни срце
немој ми дати,
крв моја ће те
отровати.

Чему нови
бродолом?
Свијет овај
није мој дом! 

У тајном 
загрљају
У ноћи пустошној,
пред пожутјелом сли-
ком,
озарен у сновиђењу 
далеким, драгим ли-
ком.

Однекуд израњају
у младалачком сјају,
снени, сједињени
у тајном загрљају.

Рајко Џаковић
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Факти и сећања У славу светлосног принципа 
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Даница Андрејевић
Славица Гароња

Поводом књиге Петра Сарића „И времену се затурио траг“, 
Вукотић медиа, Београд, 2015.

Бошко Сувајџић, Сонети. Ватре, Чигоја штампа, Београд, 2013.

Деценије заједничког живљења 
несреће и писања у њој које 
сам провела на Косову с пи-

сцима, посебно с мојим пријатељем 
Петром Сарићем, научиле су ме јед-
ном феномену да ретки писци, као 
што је он, посматрају свет увек као 
могућу литературу. Њихово при-
суство у свету је различито од других 
људи, па и од других писаца. Свака 
реч, сваки лик, свака слика предста-
вља за њих могућу будућу књижевну 
визуелизацију у причи. То другачије 
присуство писца у свету Жак Дери-
да формулише у теорији разлике. 
Мењао се и разликовао и наш живот 
и како се мењала на зло наша судби-
на, мењала се и слика света у литера-
тури. Постајала је све тамнија у овом 
постхуманистичком и антицивили-
зацијском свету. Мењао се и нара-
торски дискурс Петра Сарића. Ову 
нову жанровску форму писма- приче 
није изабрао писац, она је изабрала 
њега јер је трагична стварност била 
вокација и императив. То показује да 
је писање за правог писца морање, 
као дисање.

Осим иницијације у традицију 
коју су показивали његови рома-
ни, па и ови текстови, особина пер-
цепције Петра Сарића је однос према 
другоме, третирање проблема изван 
ауторове субјективизације, стооки 
поглед на опште друштвено- исто-
ријске токове и национални статус. 
Сарић у тим сликама колективног 
дешавања, као у метемпсихози, види 
себе у другоме. Тај проблем другога 
у модерној литератури води га при-
родно до косовског опредељења које 
у српској књижевности истичу, по-
ред осталих, Његош, Исидора Секу-
лић и Зоран Мишић. Сарић припада 
већим делом стваралаштва писцима 
заједничарима који поштују сабор-
но умље, генску меморију и базичну 
истину национа. Зато је било само 
питање дана када ће се одазвати као 
сведок на терор силе и то на посебној 
црној тачки ове планете на српској 
Атлантиди Косову.

Косово јесте страшно место пос-
тојања, али и величанствено место 
постојања. Постојимо и ми, додуше 
све мање на њему, али Сарић још 
увек постоји на том страшном месту. 
Таквог места нема на планети. Тај 
хронотоп је тако дуго и тако ужас-
но био и јесте место где се живи из-
међу Гордијевог чвора и Дамокловог 
мача. Али је Косово и место са кога 
се виде боље него игде егзистенција и 
есенција и спознају боље општежиће 
и саможиће. У присуству смрти се 
живи интензивније. То је место на 
коме живе и стварају књигописци и 
књигољупци, како рече Стефан Не-
мања. Они су чувари језика и грани-
чари српске културе, чувари сопства 
и јаства у дубоком времену косов-
ске Голготе. Сарић и они држе своју 
метафизичку одбрану против нове 
апокалипсе јер Косово јесте при-
питомљени пакао, како је у другом 
кључу креирао ову синтагму Бранко 
Миљковић.

Свој судар са страшним докумен-
тима о страдању Сарић пројектује на 
план властите имагинације, рефле-
ксије и емоције. Својим дијалогом 
с добом, он покушава да прихвати 
енормни губитак свега нашег на Ко-
сову. Много је изгубити и двориште, 
много је изгубити кућу, много је из-
губити завичај, али је преко моћи по-
имања , преко Рубикона ума, изгуби-
ти целу миленијумску земљу. Мудри 
Андрић је у Разговору с Гојом запи-
сао да се уметност бави вредношћу 
ствари спасених из бродолома јер 
се из њега не могу спасти материјал-
не ствари. Из косовског бродолома 
много већег од Титаника, Сарић спа-
сава оно што је супстанца духовног, 
ону аксис мунди која пролази кроз 
све нас који осећамо овај простор 
дубоко и високо у времену. Примор-
дијалност наше традиције схваћена 
је у интелектуалној самосвести писца 
као закон, ред и систем постојања. 
Мада је Косово остало испражњено 
од наших поља, домова, нас, оно ос-
таје спиритуални кенотаф који нас 
чека макар у смрт. Сарићева књига 
нас не усмерава ка тој смрти, већ ка 
некој будућој стварности у којој је 
могућа историјска правда. 

У свом летопису вечности, Са-
рић већ самим насловом проблема-
тизује феномен времена и сугерише 

уроборос историје у коме категорије 
хроноса и топоса постају такође про-
падиве као и сама материја. Проме-
тањем целог цивилизацијског кор-
пуса наглавачке, будући да је Косово 
само по себи коперникански обрт 
најновије историје, Сарић показује да 
време себе поништава, да змија гризе 
свој реп. Циклични токови светских 
збивања и механизми великих поре-
дака такође бивају подривени. Ништа 
више није сигурно и константно, ми 
се налазимо у жестокој метаморфози 
свега и у транзицији ка углавном не-
гативним тачкама егзистенције.

Већину животних чињеница ве-
заних за последње деценије Косова 
и Метохије Сарић трансформише у 
књижевне чињенице, трудећи се да 
непатетично проговори о патетич-
ним темама. Знајући више о неприја-
тељу него о себи, поручује Сарић, ми 
смо заобишли суштину и истину и 
доносили преурањено погрешне и 
касно праве одлуке. Без идеологиза-
ције и политизације, с мудрим откло-

ном од врелине несреће, у промрежа-
вању факта и фикције и литерариза-
цији успомена, наш аутор сведочи 
и пита, закључује и дедукује. Из ове 
епистоларне форме, са страница сва-
ког писма упућеног познатим савре-
меницима, из сваког золинског- жа-
куз лете каменице речи које осуђују 
зулум и прогом Срба с Косова. Узе-
ли су нам нашу улицу, школу, де-
тињство, шуме, безмало идентитет. 

У књизи Петра Сарића се налазе 
многа питања и проблематизација. 
На њих одговора нема ни данас. 
Надамо се, јер у Пандориној кутији 
задња умире нада, да ће на нека пи-
тања бити одговора у будућности, 
ако се време, ако се историја врати 
у нормалне токове. Свако Сарићево 
писмо је и ламент и бугарење, али и 
обелиск патње и поноса оних којима 
је оспорено божје и државно право 
на домицилно место. Из ове књиге 
читамо и неизговорену поруку да је 
боље бити међу прогоњенима него 
међу прогонитељима. Треба да хода-
мо тамом и да нас тама не обузме. Ове 
библијске реченице личе на судбину 
нашег народа али не дају одоговор на 
питање који је то прародитељски грех 
у новомитском облику којим смо за-
служили толику вековну одмазду 
и мржњу? Зашто? То неизговорено 
питање лебди међу писмима Петра 
Сарића. Неверица да нам се догодило 
незалужено то што нам се догодило. 
Мали смо народ који се пред исто-
ријом трајно успиње и страдањем 
доказује - силом аргумената пред ар-
гументом силе. Та величина Давида 
пред Голијатом им смета и ту вели-
чину не могу да нам опросте, те нас 
покушавају уништити. Ретки велики 
умови од Игоа до Хандкеа, додуше, 
виде истину иза Потемкинових села 
великих архитеката. На ту истину 
подсећа и Петар Сарић.

Опака демонска природа дваде-
сетог века, посебно због агресије и 
„анђеоског“ бомбардовања, показала 
је своје зверско лице и наговестила, с 
крајем века и крај хуманизма, мож-
да и крај цивилизације која иде као 
рак уназад, у суноврат времена ка 
средњем веку. Ма каквом средњем 
веку! Инквизиција је наивна у односу 
на губилиште нашег доба. Техноло-
гија је напредовала у чизмама од се-
дам миља да би усавршила уметност 
убијања. Ми присуствујемо директ-
ном преносу смрти или је гледамо у 

свом дворишту, на Косову. Када смо 
поменули анђела, Валтер Бењамин 
има следећи запис: „Паул Кле има 
слику кја се зове Ангелус новус. На 
њој је приказан анђео који као да по-
кушава да се удаљи од нечега чиме је 
запањен. Очи су му разрогачене, уста 
отворена, а крила раширена. Тако 
би морао изгледати анђео историје. 
Лице је окренуо прошлости. Оно што 
ми видимо као низ догађаја, он види 
као једну једину катастрофу што не-
прекидно гомила рушевине преко 
рушевина и баца му их пред ноге. 
Радо би се зауставио, будио мртве и 
састављао оно што је разбијено. Али 
из раја дува тако снажна олуја да му 
је разапела крила и анђео више не 
може да их склопи.Та олуја га незадр-
живо води у будућност, којој окреће 
леђа, док гомила рушевина пред њим 
расте до неба. Оно што називамо на-
претком јесте та олуја“. Овде се писац 
налази пред таквом олујом са својим 
идентитетом и нашом истином.

Ову полифоно структуирану књи-
гу Сарић је замислио и као евокацију 
и као мемоаре и као публицистичку 
хрестоматију – она има чак и путо-
писни и есејистички карактер. Аутор 
на једном месту есплицитно поетич-
ки каже –’’Сећања, да би потврдила 
да нисмо сами, чекају да останемо 
сами.’’ Тако, у тишини и самоћи ње-
гове чаробне Шаре, усебно и има-
нентно, како писци једино умеју, он 
полако осваја тешке чињенице наше 
стварности и проживљава своју и 
несрећу колектива. У овој разисто-
рији времена, како је говорио Добри-
ца Ћосић, један од писаца којима је 
упућено писмо, тешко је разабрати 
истину и треба је требити као зрна 
пиринча.

Ова исповест не с ума сишавшег 
него човека који је остао паметан у 
лудим временима и који се уму вра-
тио сабрано и сконцентрисано, једна 
је од оних које нам нуде трагични 
јунаци косовске мисли. У овој доку-
ментарно-литерарној форми аутор 
стоји стамено на свом страшном 
месту постојања јер ако се помери он 
и његов језик, граница иде за њима, 
како каже једна јеврејска пословица. 
Његове речи за Косово нису никакве 
патетичне, данас непопуларне речи, 
то су просто основне речи нашег је-
зика и национа. Уосталом,шта фали 
заборављеним, из речника прогна-
ним речима – правда, доброта, част? 
Из племенског треба узети оно нај-
боље што омогућава напредак, гово-
рио је велики Црњански. Један од за-
клетих авангардиста, Душан Матић 
је записао да гласови мртвих нису 
мртви гласови. Сарић је ослушкивао 
те гласове и пројектовао их у свом 
духу у писма, како истину о Косову 
не би сакрили под тепих. Онај исти 
тепих којим су нам претили током 
бомбардовања. Сарић нас приводи 
тој истини јер он рачуна на вишу, нај-
вишу истину која се одвија у времену 
и духу, а то је истина писане речи и 
литературе.

Дакле, ова књига би се могла лако 
назвати и Историја и ја јер показује 
интимистички, али трезвени анга-
жовани и критички однос писца пре-
ма негативној спирали историје на 
Косову. Та се историја уврнула и рас-
точила у времену и ушла у пишчево 
биће и структуру мишљења. Он је то 
саопштио онима који то желе да чују. 
Српско и Сарићево интимистичко 
Косово овде се нуде као став, живот-
но убеђење, грађански и уметнички 
пут поимања необјашњивих и не-
чувених догађаја на Косову. Књиге, 
наравно, не могу да спасу свет. Али 
могу да спасу понеку душу. Кад би 
свака књига спасила по једну душу, 
ето остварења Христовог наума. Ова 
књига ће, знам, спасти понеку душу. 
Јер онај писац чију су песму „Симо-
нида“, уз „Дечанска звона“ Даринке 
Јеврић моји студенти знали напамет, 
је један од оних који може да спаси 
нечију душу. И хоће. Хвала.

Петар Сарић

Две су основне одреднице пое-
зије – семантичко-формалне 
природе - садржане у наслову 

најновије збирке Бошка Сувајџића: 
ватра као један од четири филозоф-
ска елемента, и сонет као форма, у 
којој се песник опробава у амбици-
озним лексичко-версификацијским 
експериментима. Такође, у својој 
трећој по реду збирци, у раскошном 
лексичко-ритмичком ослушкивању 
језика, у форми коју је нарочито ма-
гистрално развио Милосав Тешић, 
Бошко Сувајџић пружио је до сада, 
своју најзрелију песничку збирку.

Компоновану у шест циклу-
са, збирку отвара пролошка песма 
„Ватре“, која може представљати и 
Сувајџићев поетички пресек, или 
песнички кредо: свекосмичка ви-
зија у славу мушког (плодитељског) 
принципа, са сликама густог мета-
форичног значења, раскошног вер-
сификацијског ритма, што је на неки 
начин стилско-метричка особеност 
песникове свеукупне поезије, ова пе-
сма свеколико представља истински 
увод у читање првог циклуса („Уз-
растање ватре“).

Свекосмички прицип у уводном 
циклусу, са амалгамисаном и више-
димензионалном симболиком и не-
двосмисленом алузијом на Одисеја 
и његово лутање, прецизиран кроз 

обраћање у другом лицу једнине - Ти, 
као путовање душе кроз обраћање 
особи која више није у животу (апо-
строфа), значењски се „откључава“ 
кроз  посвету (умрлом) оцу, коме је 
недвосмислено овај циклус и пос-
већен („Писањем, шта ми се твоје 
даје / оче, а шта одузима? Мост на 
који ти ступаш, оче (ко небески бал-
вани) / не могу да пређу ни кнезови 
нити судије (и богати / Гавани). У 
једном подводном току ове поезије, 
алузије на Телемаха и Одисеја, могу 
се сматрати и лајт-мотивом читаве 
збирке, уствари као снажна подтекс-
туална посвета односу отац-син.

Древна лексика, а нарочито вер-
сификацијска форма, која повремено 
има химнични облик, односно тон 
псалама, са сликама - метафорама 
позајмљеним из библијских и апок-
рифних списа, или пак религиозних 
мотива народне песме, дају поезији 
Бошка Сувајџића отисак древних 
празнања, на трагу првих религи-
озних списа свештеника и пророка 
са почетка писма и цивилизације. 
Лексичке реминисценције подсећају 
повремено на Хомера, понекад на 
Дантеа, или на метрички раскошне 
бугарштице. Утицај усмене књижев-
ности (којом се Сувајџић професи-
онално бави) плодоносно је уткан 
кроз интертекстуалност и цитатност 
из апокрифних списа („Ход Богоро-
дице по мукама“)1 или народних ба-
лада са хришћанском тематиком, од-
носно, хришћанских лирских песама 
(...Видиш ли, оче / Жену где гори, са 
змијом до рамена...)2, као очигледне 
песничке алузије на стихове лирских 
народних песама типа „Никола се на 
рај наслонио / Преко раја у пакао гле-
да / Угледао удовицу Јању / Ђе јој горе 
ноге до кољена / Беле руке до белих 
лаката / Русе косе до бијела врата...).

Интертекстуалност, цитатност 
у спо ју усменог и писаног, дају овој 
пое зи ји луцидан сплет 
раскошних ре ми нис цен-
ци ја, у уобличавању јед не 

космичке и прабибилијске визи је на-
станка света, у коме почиње да пре-
овладава и рођајни, женски прин-
цип:

Огњена, велика и хтонска, окупана 
крвљу и смолом,
плови лађа Сионска, библијском 
параболом.

Сунце ће сићи до земље, а Жена се 
уздићи у небеса (да сија);
Жена од сунца и месеца (звездама 
капиџија).3

Сложену конструкцију у преплету 
дубоко личног и општег (пра)дре-
вног песничког наслеђа, кроз моде-
ран песнички експеримент и интер-
претацију, песник наставља и у дру-
гом циклусу, насловљеном сасвим 
натуралистички „На вест о мајчиној 
смрти“, који сачињава циклус сонета, 
са повремено до огољености датим 
натуралистичким чињеницама смр-
ти, али и са највишом песничком 
запитаношћу над феноменом смрти 
у тренутку растанка од најблискијег 
бића (мајке). И у овом циклусу, ре-
минисценције на Библију дају онај 
једини, утешитељски смисао новој 
песничкој спознаји у искуству једин-
ке (смрти вољеног бића): И рече Исус 
Симону: / не бој се, од сада ћеш људе 
ловити.“.../ Питаш ме: а ја немам од-
говоре / на питања која тебе море.). 
Но, посебно успелим чини нам се VII 
сонет, где се кроз низање елиптичних 
речи густог, семантичког набоја, до-
лази до - по звуковности и значењу 
- изузетно експресивних песничких 
слика и порука:

Без тебе, ништа
сам (неисписана хартија): шума 
без дрвећа, јело без соли,
село без куће, река без ушћа. (Бол 
што не боли.)
Сен, опсена, магла: ништа. .....

„Слово о Кнезу“ је циклус, где 
на богатом фону усменог наслеђа, 
виртуозном употребом лексике и 
версификацијском иновативношћу, 
песник гради сугестиван и раско-
шан лирски дијалог са прошлошћу, 
односно појединим личностима и 
митемама из националног епа (кнез 
Лазар). Попут Десанке Максимовић, 
која води инспиративан лирски дија-
лог са царем Душаном, и Бошко Су-
вајџић уводи на оригиналан начин 
лик „честитога Кнеза“ у српску по-
езију, не само кроз лично обраћање 
(апострофу), већ и кроз умножене 
гласове различитих лирских субје-
ката, дајући раскошну пуноћу не 
само слици епохе, већ и дубоке фи-
лозофско-религиозне и моралне 
увиде. Однос према Кнезу гради се 
од песничког резимирања Лазаревог 
опредељења, преко сонета датих у 
лексици и фону древних летописаца, 
као и изврсном лирском одјеку Ко-
совске битке:

У дане благочастивога господина 
Кнеза
писа Божидар књигу сију,
ослепео код очију
испод лаковерних госпођа бреза. ....

...Измешаше нам се путеви и пут-
ни правци,
и нагрнуше на нас Агарјани као 
скакавци.
И бише бој месеца јуна 15. дан. 
(Хвала богу за све).

Версификацијски експерименати 
(осмерци, или посредовање свеште-
ничког поја из служби кнезу Лазару 
(IV и V), најзад и сонети, као и раз-

Бошко Сувајџић

Наставак на стр. 10
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личити песнички гласови, измење-
на позиција лирског субјекта (из 
божјег лимба / божур-улица / крст-
Ахасвер...), повремено неодољиво 
подсећају на изванредно песничко-
вишевековно вишегласје Ивана Не-
гришорца у збирци Светилник:

  Ја, тврткасти Твртко / краљ Срба 
и Босне / Србију сахраних / у гробове 
посне... 

Но, нарочито успелим чини нам 
се молитвени тон у VIII певању „Ус-
тани, Лазаре. Устани“, који има неш-
то од Орфелиновог барокног „Плача 
Сербиjи“, истог интензитета, рас-
кошног стиха, високе религиозности, 
и нарочите емотивно-трагично про-
живљене судбине јединке (Кнеза) у 
потпуно језички васпостављеном ис-
торијском средњовековном контекс-
ту. На исти начин може се читати и 
следећа, IX песма, дата у хексаметру, 
где виртуозност песника у рими и 
ритмици такође долази до изражаја 
и подсећа на неке песме из Светил-
ника И. Негришорца:

Спустила се магла по земљи као 
вилински накит,
а дијак у келији пише, Андоније 
Рафаил Епактит....

...једно поље тела наша с костима 
да прими, да се обожимо
и ољудимо.
(Тихују звона дечанска. Умримо, да 
живи будемо.)

Сви ови наведени примери из Су-
вајџићеве збирке само сведоче о ви-
соком домету и артистичком песнич-
ком достигнућу савремене српске по-
езије у новом веку у којој се златни 
пресек – вишевековног историјског 
певања (и мишљења) са савременим 
песничким искуством у српском је-
зику - већ десио.

Последњи циклус, једноставно 
назван „Сонети за Јовану“, истовре-
мено представља, колико пјесничко 
„смирење“, толико, по виртуозности 
у окушавању форме стиха и језика, 
у правом смислу версификацијском 
експерименту, највише достигнуће 
ове збирке, којим се она и заокру-
жује. Враћајући се са историјско-ко-
лективног искуства ка личном и вла-
ститом, у овом циклусу Сувајџића 
фасцинира женски, тачније рођајни 
принцип, коме је цео циклус на неки 
начин и посвећен. Са поступком у 
коме поново долази до амалгама дре-
вног и савременог, библијских реми-
нисценција и савремене запитаности 
над ходом (суновратом) савремене 
цивилизације, са обраћањем такође у 
другом лицу једнине –Ти (овога пута 
кћери), песник као суму свих својих 
искустава и прегнућа успешно реа-
лизује у раскошну ренесансну форму 
у српском језику, тзв. мадригалу – са 
акростихом (по угледу да Деспота 
Стефана), а у чему се са успехом ог-
ледао веома мали број савремених 
српских песника (Тешић, Грујичић). 
Заиста, читава бујица лексичких, 
звуковних и семантичких асоција-
ција, гради ову поемску форму са 
универзалним сплетом укрштених 
временских димензија, где се запра-
во укида време,  у звуковно складној 
лексици, амалгаму средњовековног и 
сасвим савременог доба:

Свет се налактио о доксат ко 
службеница о шалтер. Свет је
 ресантиман
Византије. Ноћ сурфује по таласи-
ма док не наиђе на лиман.
У зиду спава малтер. У длету бела 
седра....

У стиховима ових сонета, који 
ритмички постају све краћи, ни на 
трен не напуштајући строгу сонетну 
форму, са мелодијским понављањем 
најважнијих исказа, из целог овог 
заумног експеримента, израста до-
иста раскошно остварење савремене 
српске поезије, које у акростиху носи 
и наслов овог циклуса (Сонети за Јо-
вану) и представља заиста блиставо, 
како семантичко (са доминирајућим 

елементом воде), тако и версифика-
цијско умеће. 

Најтранспарентнији, уједно по-
следњи циклус збирке „Рукопис 
места“, песник посвећује значајним 
песницима (и личностима) наше 
књижевне историје, који су, очиглед-
но, имали на песника знатан утицај. 
За разлику од претходних циклуса 
(великих стиховних и версифика-
цијских форми), овде је исказ сада 
гномски, не обавезно и ослоњен на 
поетику дотичног песника коме се 
песма посвећује. Тако се у првом со-
нету, посвећеном Стевану Раичко-
вићу, песник поново враћа мотиву 
оца, док је други, посвећен Винаве-
ру, извесно „допевање“ по форми 
Винаверовог луцидног духа. Најзад, 
ту је и сонет о Мачви, посвећен и 
испеван у маниру и посвећен Мило-
саву Тешићу. Овај циклус је највише 
игра речи, у опробавању различитих 
версификацијских могућности срп-
ског језика и рима, звуковности и 
алитерација, са повременим потпу-
ним приближавањем  и народним 
загонеткама, па на неки начин и по-
езији Лазе Костића: Сномеђашиш 
/ вране плашиш // дном слепараш / 
као караш // Громопраснеш, / ватром 
гаснеш // Звездосјајиш / сузом вариш 
// Сред плетива / ти си жива: // у пле-
тиву размрсива.

До пуног изражаја, заснованим не 
само на звуковно-ритмичким могућ-
ностима језика, већ и на графичком 
изгледу песме, поезија Бошка Су-
вајџића долази у некој врсти епило-
га збирци, у песмама „Речи“, „Бог“, 
“Суза“. У том доиста заумном семан-
тичко-графичком експерименту, где 
се на први поглед песме заиста више 
ГЛЕДАЈУ, него ЧИТАЈУ  - њихова 
звучна и графичка беспрекорност 
нуди уствари и семантичку суштину 
кроз поетско преузимање лексике и 
фона народне бајке, што представља 
и врхунац ове збирке.  Заокружујући 
је Прологом и Епилогом, збирка 
Бошка Сувајџића „Сонети. Ватре“, 
чини се једним од најзаумнијих и 
најамбицознијих песничких проје-
ката у неколико последњих година на 
савременој српској песничкој сцени.

1  Вук I, бр. 208 „Мајка светога Петра“
2  Варијанта типа „Никола се на рај 
наслонио“ наведена је из моје збирке 
Народне песме Славонске границе (1987, 
бр.87).
3  И овде је очигледна алузија на чувену 
лирску песму из Вукове збирке (I, бр. 468) 
„Анђа капиџија“: Анђа им је капиџија 
/ Сунцем главу повезала, / Месецом се 
опасала, / а звездама накитила. Видети 
више у изванредној студији Новице 
Петковића, Словенске пчеле у Грачаници, 
2008, стр. 5-41.

Камени поток Котова је 
збирка есеја којом аутор 
крунише сопствене речи: 

Увек сам се трудио да не пишем о 
себи, већ собом! Читаоци, они ваз-
да гладни сазнања о позоришту, 
али и о „позоришту у позоришту“; 
о преживљавању књижевности у 
затвореним друштвима; о Фран-
цуској револуцији; о сведочењу 
Боровског о немачким концентра-
ционим логорима; о памћењу тела; 
дакле - такви читаоци могу само да 
уживају у читању ове златне збир-
ке есеја. Златне, да! Навикнимо се 
већ једном и на рангирање књига! 
У збирци су и Котове странице ис-
тргнуте из његовог дневника, успо-
мене из Италије и путописи, као и 
есеј Три погреба са којим се збирка 
одложено затвара. Одложено јер, 
Кот нам не дозвољава само једно 
ишчитавање својих есеја што јесте 
особеност врхунских есејиста. Да 
видимо којим есејима је Јан Кот 
заслужио високо рангирано место 
међу есејистима. Први међу њима 
јесте есеј Властелин из Малошица 
и наставник из Дрохобича. 

Сазнајемо, Гомбрович се панич-
но бојао слепих мишева! 

Пре тога, Кот нас упознаје са 
члановима најуже Гомбровичеве 
породице, са местом где се родио, 
са грађевинама у којима је живео. 
Тачније, Кот се ослања на књигу 
Јоане Сједлеске Властелина. При-
том, Кот и сам исписује једну врсту 
извештаја „који нису само за чи-
тање, могу се гледати као филмски 
кадрови“. И ту, све читајући у даху, 
долазимо до Котових речи: Али тај 
пољски филм снимила је историја. 
Не, такви филмови не могу бити 
пријатни „за гледање“, јер: У Ма-
лошицама, где се Гомбрович родио, 
остале су само зелене каљеве пло-
чице од парадних пећи. Ваљају се 
у шупи: `Могао би да их неко купи 
за шпорет за свиње`. Малошице су 
распарцелисане почетком рата... 
И иначе, текст је обавијен причом о 
грађевинама и о ономе што је оста-
ло од њих. Сазнајемо: У Всјолу, где 
се после женидбе преселио Јежи, 
старији Витолдов брат, после рата 
најпре се налазила полицијска ста-
ница, затим фарма свилених буба, 
а када су поцркале дом за ретар-
дирану децу. У гостинској соби, `у 
којој је некад писао Витолд, живе 
најгори богаљи...везани за креве-
те каишевима, јер излазе и могу 
себи нанети зло. И прозори су за-
мандаљени, али не више због сле-
пих мишева, већ да би се спречила 
несрећа... Милицијска станица, 
фарма свилених буба, дом за ре-
тардирану децу!!! Још један филм 
који је снимила историја! И тако, 
„упознајемо“ се са члановима Ви-
толдове породице (Реина, његова 
старија сестра, која се никад нија 
удавала, водила је бригу о слепој 
деци у Ласкама, познатом католич-
ком центру близу Варшаве), њего-
вим објављеним делима и повра-
тком из Аргентине, да би Кот други 
део есеја почео реченицом због које 
је и настао овај осврт: После Гомб-
ровича остала је само лула коју је 
палио у време напада астме. Још 
читалачки неопорављени од ових 
громовитих речи и њиховог праска 
који погађа машту свих истинских 
љубитеља писане речи, а затиче нас 
нов „гром“ речи:. Иза Шулца није 
остало ништа. Ништа од ствари. 

Лула. Замишљамо Гомбровичеву 
лулу. 

Други есеј који у потпуности 
исказује Кота као прворангираног 
есејисту је „Сведочанство Боров-

ског“. Ко је Тадеуш Боровски? Ако 
кажемо да је писао песме, репор-
таже, новеле и приче, само по себи 
– то није довољно. И ако поновимо 
да је Тадеуш Боровски 1. јула 1951. 

отворио славину од гаса – ни то 
није довољно! Али ако, без намере 
да препричавамо Котов текст, по-
пут њега самог цитирамо Боров-
ског ослонивши се на причу Мату-
ра у Трговачкој улици, која је наста-
ла, ваљда, у пролеће 1940., када су 
у Варшави започела прва већа хап-
шења а Боровски полагао последње 
испите, већ ће нам штошта бити 
јасније: На завршетку алеје по-
ређала се дуга колона аутомобила и 
вребала трамваје као тигар анти-
лопе на појилу. У трку смо излета-
ли из трамваја, падали као круш-
ке, а затим настављали пољем 
засађеним свежим поврћем. Земља 
је мирисала на пролеће... А у граду 
положеном изнад реке, као у дубокој 
џунгли, одвијао се лов на људе. Тај 
завршни испит у време хапшења 
представљао је „европско“ сведо-
чанство о зрелости... Сада нам је 
Тадеуш Боровски много ближи, и, 
како знамо да је оставио сведочан-
ство о боравку у логору, читајући 
даље, јежимо се на саму помисао 
шта може нас читаоце још да „саче-
ка“. И, долазимо до редова у тексту 
који нас нагло узнемирују (Кот по-
ново цитира Боровског): Цео логор 
ишао је го... Скинули су и истерали 
из блокова двадесет осам хиљада 
жена – ено их, управо се ваљају по 
путевима и трговима... Наге као 
инсекти. Тек касније, када се пеј-
заж приближи лаганим кретањем 
камере, међу том гамади која пузи 
могу се разликовати различити 
примери исте врсте: малобројни 
у испегланим униформама, с кор-
бачима и гвозденим предметима, 
у високим чизмама и с медаљама 
налик на блиставе љуштуре, и...
Доста више, јер: тешко је писати о 
„европском“ сведочанству зрело-
сти оног доба. Доба лова на људе! 
Да, Боровски је успео да види своју 
вереницу у логору када су га из 
Leichenkommanda послали у жен-
ски логор по дечје лешеве. Господе, 
ако те и има, предуго си спавао! 
Славина од гаса учинила је своје. 
Учинио је своје и Тадеуш Боров-
ски. Јер, ако нисмо били сигурни 
пре, после његовог сведочанства 
јесмо сигурни и тачно знамо „да 
се с човеком може урадити све“. 
Како Кот приводи крају ову причу 
о потресном сведочанству Тадеуша 
Боровског? Као врхунски шахиста, 
матним потезом! Јер, Историја жи-
вота Боровског и оно што је напи-
сао о Аушвицу сведочи да су мртви 
у праву у односу на живе. Упамти-
мо: да су мртви у праву у односу на 
живе! 

Како да повежемо наредна два 
есеја Гротовски или граница и Па-

мћење тела? Можда баш овако! 
Дакле, Гротовски, који је упорно 
позориште претварао у ритуал: 
...Амбар је био мрачан, само је на-
спрам нас на ниском столу тре-
перило дванаест свећа. Извођачи 
су трчали дуж зидова. Мењали се. 
Али увек двојица: онај који некога 
јури и онај кога неко јури, мушка-
рац и жена или двојица мушкараца. 
Наги, огрнути белим платнима, а 
на њиховим телима дебелом кре-
дом биле су исцртане линије реба-
ра, карлице и кичме. Од светлости 
свећа, чији се пламен кривио од кре-
тања тела као од ветра, зидовима 
амбара су се кретале велике сенке. 
Трка је представљала секвенцу 
која се понављала. Завршавала се 
гестом насеља, убиством или оп-
роштаја. У два маха, када је гонич 
сустизао своју жртву, прекривао 
ју је платном и у два маха уловље-
ни или силована полако су дизали 
главу и даље покривену платном, 
непокретни, у полуседећем поло-
жају, налик на фигуре Лазара који 
је устао из гроба или, у том синкре-
тизму митова и културе, налик на 
египатску мумију, као да устају из 
саркофага обавијени белим завоји-
ма... То је позориште у позоришту, 
пун погодак. 

Памћење тела је есеј на који ба-
цамо посебан сноп светлости! На-
равно, као и сви ми, и Јан Кот пише 
и размишља о смрти, покушава да 
каже о њој Свегрозној нешто ново, 
али... Јер, шта је смрт? На нивоу 
дискурса сви знамо да ћемо умрети. 
Човек сам, према томе морам да 
умрем. Свака смрт, чак најболнија, 
као искуство је туђа а не власти-
та смрт... Не, ипак, није потребан 
посебан сноп светлости? Довољан 
је онај повијен пламен свећа, и оне 
сенке (сада наше) које се крећу по 
зидовима амбара. Смрт је та која 
некога (од нас) јури, неко од нас 
је тај кога смрт јури! И, ми, умор-
ни (када дође час!), сачекаћемо је, 
може: и у полуседећем положају, 
све личећи на оне фигуре из амба-
ра. Дакле, прочитајте збирку есеја 
Јана Кота Камени поток. Остаће 
вам сећање, али какво... И, Верујте 
ми, пишући овај текст, до самог 
краја, имао сам утисак да пишем у 
месту

Остала је само лула... и 
ништа од ствари!

Милан Р. Симић

Књиге које трају

Јан Кот

Ирина Милутиновић
Сусрет
Лице вештице – твоје па моје,
немушти гласови, оседлан зов…
Страхови неми, погледи смерни,
милост убице, стравичан лов.

Владе Аврам

Људски кукољ
Кад Бог човјека и земљу створи
човјеку даде моћ да говори,
ал неки људи блеје ко стока
ил су саздани од више порока.

Људска је сорта таквога “кода”,
оно што има код људског рода
и преко воље признат се мора
нема ни код једног живога створа.

Човеку није баш ништа свето,
па када боље погледам ето,
многи би требало на врху главе,
повише чела рогове да ставе.

Лош човјек шири од пакла двери,
неки су људи гори од звери,
за шаку власти све би продали,
своју би душу ђаволу дали.

Откуд човјеку жеља да влада
и ја се ево упитах сада.
И Бог се драги у чуду пита
што расте кукољ из људског жита.

18.03.2015.

АФОРИЗМИ

Небојша Боровина
 • Нисмо били добри, зато су нам 

увели демократију.
 • Нису сви политичари лопови, 

али су сви лопови у политици.
 • Пријети нам нестанак, једино 

смо ту на добром путу.
 • Нашим политичарима што је на 

уму, то је и на девизним рачунима.
 • И са најтежом болешћу човјек 

може да живи до краја живота.
 • И ове године нам је дошла 

најлуђа ноћ, хоће да дочека нову 
годину са својима.
 • Живим у браку који ми личи на 

БиХ, супруга упорно тврди да је 
она бољи дио.
 • Нашу скупштину не треба рас-

пуштати, тамо већ сједе они одав-
но распуштени.
 • У нашој скупштини до сада није 

било туче, откуда онда толико 
ударених посланика?!
 • Изједначили смо права мушка-

раца и жена, напокон ће и 
мушкарци добити право гласа.
 • Захваљујући поплавама доста 

народа се ријешило многих ства-
ри.

 • Све су нам обећали, а 
нама опет нешто фали.

Наставак са стр. 9
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је, такође, својеврстан вид отпора 
према помахниталој планетарној 
цивилизацији.

Овај избор жели да покаже срп-
ском читаоцу, који готово ништа 
не зна о јерменској поезији, да тамо 
далеко, иза Арарата, један нама 
близак народ ствара поезију веома 
сличну нашој. У оба случаја, веро-
ватно, због историјског фатума.

* Мовсес Хоренаци: „Историја 
Јерменије“, V век.

Љубица Милетић

Целог свог живота Борхес се 
одушевљавао тангом и ње-
говом архаичном формом, 

милонгом, тако да је постао аутор 
текста за ову врсту игре. За њега су 
то изванредни елегијски жанрови, 
који опевају оно што се заувек про-
менило. 

Танго је за Борхеса био предмет 
непрестаног истраживања, извор 
и хоризонт неуморног трагања. И 
баш у тој незаситости и немогућ-
ности да достигне свој циљ, његово 
истраживање танга, чини се, до-
бија прави смисао. Од есеја Еварис-
то Каријего (Evaristo Carriego) до 
последњих списа, Борхес је развио 
у пракси као и у свом размишљању 
на које га је танго наводио мотиве 
који су му блиски: мотиве губит-
ка и нестанка, мотиве двојника и 
привида, мотиве понављања и ис-
куства из друге руке. Једном речи, 
мотиве вечности. Попут Аријад-
ниног парадоксалног конца, танго 
нам омогућава да продремо у сре-
диште борхесовског лавиринта, 
до сржи онога што је аргентински 
писац Алан Паулс назвао факто-
ром Борхес, односно до његовог 
обележја, до њему својственог ка-
рактера. Први од прозних текстова 
аутора- барем први који је опстао 
после неколико књижевних поку-
шаја којих се он касније одрекао- 
јесте Еваристо Каријего. У том 
есеју, посвећеном песнику који је 
преминуо 1912. године, Борхес тра-
га за подсећањима на предграђе и 
његове битанге (гоуапе- израз који 
први пут среће код преминулог 
песника). Борхесови савременици 
су бескрајно описивали ове исте 
мотиве под утицајем танга. Али, 
полазећи Каријеговим трагом, 
Борхес показује жељу да се врати 
извору, митском времену настанка 
танга, да би открио његову форму-
лу и тајну порекла.

Непозната предграђа 
детињства

Избор Каријегове личности 
сам по себи много говори о њего-
вом размишљању о тангу. Тај пи-
сац кога је однела туберкулоза у 
двадесет деветој години живота је 
посећивао кућу Борхесових када је 
млади Хорхе Луис имао само десе-
так година. Будући да га везује за 

изгубљено детињство, тај песник 
Палерма кучирељоса (фабрикана-
та ножева) и компадритоса (кав-
гаџија) представља за Борхеса свет 
коме он никада није припадао. Та-
чније, и он је одрастао у Палерму. 
Али његово детињство је протекло 
мирно, иза ограде која је штитила 
породични врт, у једном Палерму 
који је био Каријегов и у исто вре-
ме онај други, толико другачији, у 
ствари. «Дуго сам веровао да сам 
одрастао у предграђу Буенос Аи-
реса, у предграђу опасних улица, 
из којих се лепо може видети зала-
зак сунца. Да будем искрен, ја сам 
одрастао у једном врту, иза гвозде-
не ограде са шиљатим врховима, у 
библиотеци у којој је било безброј 
енглеских књига«, пише Борхес у 
прологу тог првог есеја.

Еваристо Каријего је свакако 
песник без великог значаја. Борхес 
је тога савршено свестан. Али, он 
у њему не тражи толико песника 
колико сведока једног двоструко 
изгубљеног раја пошто је он њега 
био лишен још од почетка: тај свет 
који се налазио са друге стране 
ограде, «Палермо у коме носе нож 
око појаса и где на сваком углу ули-
це људи шврљају са гитаром у руци 
(тако су ми причали).» 

Борхес се позива на Каријега 
као посредника - али песник пред-
грађа је осуђен да остане исто то-
лико немоћан колико и нестваран 
заступник. Због Каријегове смрти 
и можда чак и због несавршености 
његових стихова, Палермо кога је 
он опевао остаје заувек непристу-
пачан. Међутим баш то удаљавање 
од тангуера премиса их чини још 
пожељнијим. Још више Борхесов-
ским. Још више «његовим», на крају 
крајева, барем што се тиче поети-
ке. Као што ће аутор написати на 
крају живота, овога пута у збирци 
Завереници: »Изгубио сам толико 
ствари да не бих био у стању да их 
побројим, али сада знам да су ти 
губици једино што ми припада.» 
Танго и милонга су део тог чудног 
блага, тог добра које не може бити 
парадоксалније него што јесте. 
Његово дело много више опседа 

реч «милонга» него реч «танго». 
Претеча танга, милонга је, за Бор-
хеса, у исто време извор и суштина 
танга; она је као нека далека звезда 
чија ће светлост допрети до њега у 
облику танга. Дакле, он следи ори-
гинални извор јер «док је танго у 
времену, у његовим сукобима и 
противречностима, милонгу одли-
кује њена вечност.» У својој збирци 
За шест жица (гитаре), Борхес ће 
представити десетак милонги, од 

којих и познату «Милонгу о Ма-
нуелу Флоресу», за коју је музику 
написао Анибал Троило и која је 
коришћена у филму Хуга Сантијага 
(Hugo Santiago) Инвазија ( 1969 )- 
митском филму који дуго није при-
казиван, за који је Борхес написао 
сценарио. Борхес тражи у милонги 
израз архаичне митологије, један 
облик примитивне религиозности. 
То је случај у «Милонги о два бра-
та» коју открива збирка За шест 
жица и која нуди једну варијанту 
мита о Каину и Авељу: прича чије 
главне идеје песник преузима кроз 
подсећања на браћу Ибера (Iberra), 
«страсне и борбене мушкарце.» 
Чувши да је његов млађи брат 
убио више часних људи од њега, 
старији брат, Хуан, полуди при по-

мисли да млађи брат може да буде 
храбрији од њега, »уби га једним 
ударцем“. Како Борхес потврђује 
на самом крају милонге: «То јесте 
прича о Каину који убија свог бра-
та Авеља.» Међутим, то је и прича 
о браћи Ибера. Иста а истовремено 
и другачија. Прича о јединственом 
злочину који се понавља, прича о 
том Југу који га опседа, где се поно-
во одиграва првобитни злочин. 

Хероји архаичне религије 
Храбри људи Борхесових ми-

лонги су «несвесно творци једне 
религије која има своју митологију 
и своје страдалнике, тешке и слепе 
религије храбрости, која од њих 
тражи да буду спремни да убију 
и да умру,» како је написао у Ева-
ристу Каријегу. Управо за том ар-
хаичном религијом Борхес трага 
у тангу и милонги, религијом коју 
чини свест о томе да се Бог налази 
у сваком човеку. Таква вера ствара 
праве хероје. Храбри људи Борхе-
сових танга и милонги увек бирају 
ножеве са кратким сечивом, да 
непријатељ не би био далеко. Не 
носе оружје да би се заштитили већ 
да би показали намеру да се боре, 
при чему излажу опасности што је 
више могуће оног који га носи. Или 
ће убити или умрети, нема другог 
исхода. То потпуно излагање опас-
ности га чини херојем, та «борба 
прса у прса», која претходи «бљес-
ку гвожђа», као у «Милонги о Ха-
синту Чиклани« (Jacinto Chiclana) 
– милонги за коју је Астор Пјацо-
ла (Astor Piazzola) написао музику, 
као што је то радио и за друге Бор-
хесове милонге. Сусрет Борхеса и 
Пјацоле је био толико плодоносан 
да су снимили један албум (1965). 
Али сарадња ова два џина је била 
обележена узајамним неразуме-
вањем. Борхес уопште није волео 
Пјацолину музику. А Пјацола? Да 
ли је он разумео Борхеса? Можемо 
да сумњамо у то. Пјацола је одлуч-
но желео да компонује танго свог 
времена, док су за Борхеса танго 
и милонга носталгични предмети 
без премца који припадају једном 

времену које је заувек прошло. Бор-
хеса занима милонга некадашњих 
времена и изгубљених хероја. У 
поемама које је посветио тангу по-
нављаће колико год је то могуће да 
се ради о губитку и нестанку. «Сви 
храбри су нестали/ никада се неће 
моћи вратити», пише Борхес 1965.
године у збирци За шест жица. 
Као Каријего, и милонга припада 
једном свету кога више нема, али 
она не престаје да пева о сопстве-
ном нестајању - губитак се овде по-
истовећује са бескрајем, нестајање 
се губи у лавиринту времена. «Тан-
го ствара немир/ Нестварна про-
шлост, на неки начин стварна/ Не-
могућа успомена на смрт/ У борби, 
на углу једне улице у предграђу.» 
Као вечно понављање двоструког 
губитка, као немогућа успомена, 
танго је у средишту борхесовског 
поимања времена. У својој збирци 
Завереници, када је већ имао више 
од осамдесет година, Борхес пред-
ставља још две милонге. У овим 
последњим стиховима, као и на са-
мом почетку стварања, у питању су 
приче, пренете из прошлости, из-
лагање опасности живота других, 
подвизи које песник евоцира увек 
из друге руке. «Чуо је: Нека живи! 
Нека умре!/ Чуо је људе како вичу./ 
Хтео је само да зна / Да ли је он хра-
бар или не», пише он у «Милонги 
о умрлом» 1983.године. Али док 
пише Заверенике, песник осећа да 
се смрт приближава крупним ко-
рацима. Онај кога су решетке огра-
де породичне куће увек држале по 
страни од опасности зна да више 
не може да избегне њен долазак – 
али зна и да је спреман да умре. Он 
то прижељкује чак снажније него 
икада: »Нека се нико не чуди што 
истовремено желим и оплакујем 
судбину таквог човека», пише он 
поново у «Милонги о умрлом». 
Сада је судбина тог вечно другог 
већ постала његова. Док размишља 
последњи пут о милонги, о губитку 
и смрти у збирци Завереници, Бор-
хес схвата да је само «земља, умор-
на земља». Из далеке прошлости, 
време храбрости и хероја је најзад 
дошло по њега. 

Le Magazine littéraire, број 520, 
јун 2012.године

Превод са француског  
Биљана Лазовић

У потрази за изгубљеним тангом

Време прошло и време будуће у 
јерменској поезији

Реч приређивача прве антологије савремене јерменске поезије

Савремена јерменска поезија; избор и превод са француског и руског језика  
Љубица Милетић, СКЗ, Београд 2015.

Лаура Алкоба

Луис Борхес

Јермени су древни народ чија 
традиција залази у античка 
времена. Један од синова пра-

оца Ноја, Јафет, имао је праунука 
Таргома, чији је син Хајк родо-
начелник Јермена*. Али историја 
јерменске књижњвности почиње 
од V века. Ранија, предхришћан-
ска књижевност (писана клинопи-
сом) била је уништена примањем 
хришћанства 301. године, јер је 
црква сматрала паганском.

Просветитељ, Свети Месроп 
Маштоц (361 – 440), преводилац 
Библије на јерменски језик, ство-
рио је у V веку писмо којим се Јер-
мени и данас служе. Прелазак са 
клинастог на ново, аутохтоно пис-
мо, омогућио је бујан процват јер-
менске литературе.

Никла је црквена хришћанска 
поезија. Најизразитији представ-
ник те поезије био је Григир Не-
рекаци (951 – 1003). Његово дело 
„Књига трагедија“, може се сма-
трати зачетком стварања хуманис-
тичке поезије, окренуте природи, 
лепоти човека и одразом трептаја 
духовног живота. Свети Нерсес 
Шнорали (1102 – 1173) други је из-
разити зачетник тог жанра. Њего-
ва поема „Елегија о заузећу Едесе“ 
и стихови молитве „С вером испо-
ведам“, врхунски су домети поезије 
тог времена.

Од XVIII века, после тешких 
борби за ослобођење од Арапа и 
Турака, почиње још бурнији раз-
вој јерменске литературе, као и 
грађанске поезије. У XIX и XX веку 
поезију карактерише национално 

непрекидне виталне угрожености, 
носе печат бола за изгубљеном 
земљом, али и наглашене вере у 
бескрајну божју милост, и по том 
су нам слични.

Савремени јерменски песници 
имају извесну дозу горчине, што 
је оправдана реакција на вековне 

буђење, а у XX веку поезија дости-
же свој врхунац у делима Јегише 
Чаренца (1897 – 1937) тананог ли-
ричара и оштрог критичара савре-
меног света.

Нови талас у поезији предста-
вљају Ованес Шираз (рођ. 1914.), 
Силва Капутикјан (1919.), Маро 
Маркарјан (1915.), Геворг Емин 
(1919.), Паруир Севак (1924.) итд.

Оливера Шијачки је 1997. годи-
не сачинила прву антологију јер-
менске поезије „Сјај у камену“ (Ин-
телекта, Ваљево) у којој је предста-
вила песнике рођене од краја XIX 
века до 1940. године, и три песника 
рођена после II светског рата: Да-
вида Ованеса, Ованеса Григорјана 
и Едварда Милитоњана.

Овај избор почиње песмама Да-
вида Ованеса и Ованеса Григорјана 
и хронолошки прати песнике све 
до најмлађих.

Израсла на хиљадупетстого-
дишњим коренима, савремена јер-
менска поезија је опора и меланхо-
лична у исто време, бунтовна и ро-
дољубива на свој начин. Јерменско 
биће и јерменски песници, у стању 

неправде, па и данашње, којима 
су Јермени били изложени. Имају 
и специфичан осећај за детаљ као 
симбол, што је, опет, потекло из 
древног оријенталног духа скло-
ног да кроз појединачно наглашава 
опште. Дубока веза с природом и 
њеним манифестацијама, такође је 
део древног поимања света, чиме 
се од давнина постиже сликови-
тост песничког израза.

У најужем смислу, авангарду 
савремене поезије чинила су дела 
песника седамдесетих година: Ова-
неса Григорјана, Давида Ованеса, 
Артема Арутиуњана, Акопа Мов-
сеса и других. Данас су они већ 
класици, јер су израсле генерације 
млађих песника: Гагик Девтјан, 
Едвард Милитоњан, Шант Мкрт-
чјан, Ховик Хованес, Нерсес Ата-
бекјан, Вахан Вардањан...

Најмлађи међу њима: Хермине 
Навасардјан, Наира Амбарцумјан 
и Ашот Габријелијан, на при-
мер, носиоци су најсавременијих 
струјања у светској поезији, које 
одликује иронично-духо-
вит став према свету, што 

Предраг Бајо Луковић

Храст
Чедомиру Мирковићу

Као што Храст висину 
Одмери бору и церу 
Тако ти писцима си 
Одређивао меру

Сваког си сместио тамо 
Где му је место у добу 
Сваком је перо твоје 
Проветравало собу

У којој могао је 
Да крцка своју славу 
Или недовршен 
Да хвата се за главу

На том дугачком низу 
(Крајности нису криве)
Црну са белом спаја 
Хиљаду нијанси сиве.
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Никада не знаш када и где 
ће те заскочити какво из-
ненађење или случај, како 

учени воле да кажу.У виду деша-
вања или људи. Може то бити ста-
дион, дворана, улица, учионица, 
мртвачница или болница. Свејед-
но. Зависи из ког угла гледаш и да 
ли си разрок.

Искочила је као слатка лутки-
ца из кутије и са собом је 
унела сунце у већ осунча-
ну собу. Висока, плава, не-
гована жена, очију слезове 
боје није била од оних који 
попут сенке улазе у нечије 
видно поље. Не, њен ула-
зак или излазак је углав-
ном праћен драмом. За то 
је довољан и мањи путни 
кофер и кућна помоћница 
која бројне ситнице уред-
но слаже у болнички ор-
марић. Од неколико врста 
марамица до чепића за 
спавање. Каже, да је сама 
у апартману, понела би 
справу за успављивање 
која емитује шум кише, 
морских таласа и водо-
пада. Болесница из треће 
постеље, обична, радна, 
што би се рекло „народна 
жена“, шеретски се смеши-
ла очекујући да госпођа 
М. извади зеца из шешира 
уместо свиленог огртача.

Терам мрзовољу и први 
пут дозвољавам да пажљи-
вије осмотрим нову ста-
новницу наше арене у којој 
се неувежбане амазонке 
боре против невидљивог и под-
муклог непријатеља. Оно што ви-
дим, допада ми се. Витко тело, бело 
лице, без много бора, љубак осмех 
и ноге које остављају мушкарце без 
даха. Додуше, неговани дуги нокти 
и мале руке посуте пегама одају 
оно што лице скрива. Као памет-
на жена, она не скрива године. То 
уноси додатну забуну и тера нас 
да кријемо оклембешене вилице. 
Чудо пластичне хирургије или чудо 
генетике? Елем, госпођа М. је била 
по мојој мери скројена. Или ја по 
њеној. То олакшава битисање. Ос-
тало је да видим шта ће произићи 
из тога. 

Фигуре на шаховском пољу су 
биле постављене. У првом судару 
својих захтева са строгим особљем, 
однела је победу. Болничка чамо-
тиња је отерана. Мени је само оста-
ло да препознатљиво одржавам ва-
тру врцавог духа госпође М. За то 
ми није било потребно много снаге, 
јер она и беше саздана од ватре. Си-
гурност непознатог лица у комби-
нацији са ванредним околностима 
и прикривеним страхом, терају нас 
да без бојазни и резерве разбијамо 
катанце на вратима тајних одаја на-
ших душа и пустимо море речи да 
катарзично прочисти све завијутке 
у њима. Тада се просто утркујемо 
да раздрагано истресемо што више 
догађаја, емоција, не стидећи се го-
лотиње или осуде у туђим очима. 
Та опијеност је тако слатка да тера 
човека да до изнемоглости то чини. 
Тада говори оно што ни себи само 
ретко признаје. То беше случај и са 
госпођом М. 

Бујица речи је потекла ка мени. 
Очекивала је да јој истог дана угра-
де „лимени стомак“ тј. мрежицу ис-
под површине савршене белине бе-
лог стомака који би јој држао килу. 
Би ми жао да такву лепоту кваре, 
али што се мора, мора се. Али то 
није било као код осталих. Доведе-
на је у собу свесна, достојанствена, 
без болних грчева и цвиљења. Мор-
фијум је чинио чуда. Није ме дала 
заварати. Трудила сам се да јој се те 

ноћи нађем, мислећи о својим бу-
дућим искушењима и њеним мука-
ма. Она је покушавала да се стопи 
са околином, али њена посебност 
је штрчала. Кретале смо се пажљи-
вије него иначе по соби, пазећи да 

јој не нарушимо сан, отварале и за-
тварале прозор мислећи како да јој 
угодимо, мада она ни једном речју 
није то тражила од нас. 

Са храбрим устајањем и посте-
пеним бољитком, расла је огромна 
енергија и шарм који нас је оба-
вијао и терао у заборав. Када смо 
остајале саме причала ми је о себи, 
својима, својој професији и путо-
вањима. Путописне приче сам од-
малена гутала. Светске метрополе 
су сијале пуним сјајем: Рим, Лиса-
бон, Ротердам, Амстердам, Ница, 
Мадрид, Стокхолм и наравно воље-
ни и вечни Париз, ширили су своје 
мирисе, своје излоге, своје бифее, 
своје знаменитости, људе. Морам 
да признам да ме је прожео сиро-
тињски стид, али то није умањило 
не срећу, можда задовољство, не за-
вист, можда заинтересованост, при 
погледу на фотографије госпође М. 
Она, одевена у креације познатих. 
У Витоновим ципелама и ташнама, 
позира у Детроитским лимузина-
ма, кумује на необичним свадба-
ма, једе у луксузним ресторанима 
и успутним кафеима, шета чопор 
пудлица по Канском лиду. Бројна 
познанства са славним и обичним 
људима, необичне ситуације, егзо-
тична места, вртели су се са Сам-
сунговог екрана новије генерације. 
Показује ми профил на друштве-
ној мрежи крцат је пријатељима 
и пратиоцима који су је следили и 
коментарисали сваку њену обја-
ву или слику. Иза наизглед лаких 
двосмислених порука, ширио се 
бунт и незадовољство стварношћу, 
који су разумевали само одабрани.

Опа бато, светска, а наша! Чуд-
но. Сјај блазиране даме изазвао 
је моју равнодушност. „Само то? 
Кћер Фортуне која на туђим лово-
рикама спава,“ помислих. Погреш-
но. Чекала су ме нова изненађења. 
Показало се да је дама била и радо-
знала авантуристкиња која је знала 
да рони, да вози цесне, да скаче па-
добраном. После тога ме ни борба 
са алигаторима не би изненадила. 

Некоме живот богату трпезу 
сервира, а некоме оскудну, 
али увек нешто намерно 

изостави или погрешно постави, 
тек да се стомаци конзумената не 
претоваре. Тако је било и са гос-
пођом М. Њој су измицале порције 
здравља, поверења и љубави, пре-
ливене разумевањем какве је она 
очекивала. Те порције за њен апе-
тит су биле хладно сервиране или 
скромне. Причом о несавесном 
лечењу „угледног престоничког 

лекара“, који ју је коштао 
брдо новца и умало главе, 
као и даље провлачење 
кроз непрегледне пра-
шуме нашег здравства 
и правосуђа, довољно је 
илустровало тренутно 
стање менија, госпође М 
– неискреност и похлепа 
су узимали маха поред 
дивних цветова љубави, 
искрености и оданости...

За трун неискрености, 
бескомпромисно је ос-
тављала све и свакога и 
освајала нове задате вр-
хове. Без страха, уверена 
у своје могућности. Као 
краљица Хиполита, да-
вала је пример осталим 
женама колика је сласт 
и цена слободе и исти-
нољубивости. Амазонка 
се из пепела дизала попут 
Феникса, неколико пута. 
То ме је задивило.

Уморне од „озбиљних“ 
тема, играле смо се на-
брајања омиљених фил-
мова, трачариле о глум-
цима, при чему је госпођа 
М. исказала завидно по-

знавање теме. Уосталом, није било 
теме где се она није сјајно снала-
зила. Од музике до политике. Нео-
сетно ме је својом магијом повела 
да скупа табанамо београдским 
асфалтом, да обилазимо сплавове, 
да улазимо у галерије, да ћаскамо са 
таксистима, да слушамо џез у ноћ-
ним клубовима. Биле смо раздра-
гане, опуштене, одушевљене, срећ-
не. Као деца. Све остало је постало 
мање важно и све остало је добило 
другу димензију. Чак и болест. Теш-
ко смо нашле пут до постеља.

Нови дан је донео одлуку гос-
пође М. да ми покаже своје ново 
лице. Сишла је са пиједестала, од-
бацила огртач светске даме и при-
пасала домаћинску кецељу. Прове-
ла ме је кроз узорно домаћинство 
ниже средње класе, из чијих куј-
ни мирише домаћа супа, ајвар и 
крофне. Показала ми је мајку која 
пегла без набора штиркану по-
стељину и која држи да јој женска 
деца иду усправних леђа и топе се 
од финих манира, која тежи да од-
личне оцене красе ђачке књижице, 
која жели добре људе и сањалице, 
завршене факултете, добре партије 
за удају и унуке. Свидела ми се та 
добро знана визија „наше жене“.

Али госпођа М. није хтела утаба-
ним стазама. Изабрала је вијугав и 
мукотрпан пут. Истовремено је јела 
печење и колач. Створила је поро-
дицу, студирала, радила и бранила 
магистрат и докторат. При томе је 
измишљала нове игре за своју ме-
зимицу, бирала најбоља одела за 
супруга и кувала најукуснија јела. 
Ушушкала их је у бајковито по-
родично гнездо. Пожељно је да се 
мазе и воле чланови породице, али 
Лео је имао посебан третман. Пас 
Лео, болестан пекинезер, имао је 
третман равноправног члана по-
родице. Пасирала му је шаргарепу, 
барила шницле, трчала за лекове 
и плакала за њим и пред налетом 
бомби и несташица. Клела се да 
је Лео разумео шта му говоре и да 
је био звезда псећег света у свом 
кварту. У њеној породици су пас и 
човек имали равноправни статус. 
„Ко не воли животиње, не воли ни 

људе“, говорио ми је тата.
Борила се као лавица да свом де-

тету нађе решење за болестан кук 
и кичму. Нису постојале границе и 
препреке. Ни новац, ни даљина, ни 
стручњаци, ни језик. Шта науми, то 
оствари, био је мото „жене са лиме-
ним стомаком“. И успела је. Нисам 
ни сумњала. Нису се зивкале и 
подносиле свакодневне извештаје. 
Није дозвољавала посете, сем 
својој дружбеници која јој је доно-
сила потрепштине. Није дозвоља-
вала да слабост извири и поквари 
мит о челичној лејди. Лимени сто-
мак јој је дао додатни аргумент.

Ми се нисмо умориле од приче. 
Као опијене! Онда би нас отрезни-
ла дебела, хрома, црвенокоса сер-
вирка која је личила на Урсулу из 
Мале сирене, потурајући нам баја-
те пужиће или медицинска сестра 
са вишком мушких хормона, коју 
треба намолити као додолу, да ис-
кључи систем или понеки умиш-
љени доктор који нас третира као 
бројеве или не уме ни добар дан да 
каже. Иза њихових леђа смо се од 
муке смејале, крстиле, згражавале 
и планирале накнадну сатисфак-
цију за све грубости, неразумевање 
и грешке.

Што је много, много је, неко би 
посумњао. Госпођа са лименим 
стомаком, супер херој, жена змај, 
мајка и вамп жена, срцеломац и 
сламчица, лепотица и звер! Где то 
има? А срце? Нисам посумњала у 
госпођино срце! Сведок ми је гос-
пођина суза у оку после прочитане 

песме, сведок ми је нежан осмех, 
сведок ми је брига и дивљење пред 
скромном дечијом тортом сирома-
шне породице са југа земље, и њена 
решеност да им помогне. Видела 
сам како покрива „народну жену“ 
и како по изласку у свет здравих, 
мени доноси храну и прегршт наде.

Док ме је држала за руку говори-
ла је: ,,Видећете, још вечерас изла-
зим у провод, а за који дан путујем. 
Чека ме посао. Послаћу Вам фо-
тографије. Оздравићете. Ако шта 
буде потребно, зовите. Ах да, овде 
се, видим, нормалност вратила.“ 
„Вратила се“, климнула сам тужно, 
гледајући у смешну стару, жену на 
суседном кревету.

Њеним одласком, болесничка 
соба је вратила хладну и болну на-
мену. Да је остала мало дуже можда 
бих видела још које лице госпође 
М. Можда бих стигла и ја да се раз-
голитим. 

Баршунаст култивисан глас и 
топле очи лепе госпође М. утира-
ле су пут вери да постоји на крају 
дуге неки бољи, лепши свет саткан 
од духа, лепоте и љубави. И снаге. 
У знању, у умећу живљења, у чо-
векољубљу и помало самољубљу. 
Имала сам времена да расплетем 
тајну нашег сусрета. 

„Стара жена? Шта је то? Неја-
ко тело или нејак дух? Или стара 
душа?“, чула бих жену са лименим 
стомаком како ми шапуће. 

Још када бих вам одала колико 
има година?

Жена са лименим стомаком
Верослава Малешевић

Паја Јовановић: Млада жена у ружичастој хаљини

Тај наш Раде из Голубинаца, 
био је мобилисан 1941. г. у 
српску војску, али,како је 

рат кратко трајао, брзо паде Нем-
цима у заробљеништво заједно са 
својим друговима.Возили су их у 
сточним вагонима кроз Мађарску, 
Аустрију,Немачку све до границе 
са Холандијом. Ту су радили ти 
наши заробљеници,млади и лепи, а 
код куће је Ради остала жена Дани-
ца са троје мале деце и неовршено 
жито и необран виноград. И пре-
зрео бостан у оној дугачкој њиви 
накрај Голубинаца.Али,ко је овде у 
Лингену чуо за Голубинце и његову 
Даницу?

Остао је ту до 1942. г. а онда,је 
каже извештај, изненада и умро.

У руци држим Радетову умрли-
цу, послао је Црвени крст из Бер-
лина, његовој Дани у Голубинце.
Нашао Хитлер времена да пише 
Сремици како јој је здрав и прав 
муж умро, ето од упале плућа у 36-
тој години живота, те 1942.године. 
Све је тачно искуцано, немачки 
прецизно, нема забуне, име мес-
та и име гробља и ред у којем по-
чива њен Раде. Чувала је Дана ово 
немачко писмо 60-70 година и кад 
је одшколовала сву децу, овршила 
жито, обрала бостан и виноград, 
радећи и мушке и женске послове, 
кад је сама одславила славу Светог 
Јована, деци која су била вредна и 
постали лекари, коначно је Дана 
показала писмо.

Да јој га преведу, да тачно зна 
шта јој пишу из тог хладног и да-
леког Берлина, баш то писмо, са-
кривено међу крштеницама, школ-
ским сведочанствима, међу свим 
важним и вредним догађањима, 
сакривено међу сузама. И овог 
пролећа отишла му деца да нађу 
гроб, да га обиђу. И однела му 
жуту, воштану свећу из голубинач-
ке, православне цркве, где је крш-
тен и венчан, онакву какву пале за 
Св. Јована кад се састану. И гран-
чицу тек пролистале трешње, оне 
старе, још његове, што расте у дну 

баште још увек и да му је ставе на 
узглавље. Далеки гроб за који дуго 
нису знали ни где је ни шта је ни да 
ли ће га икад наћи. Требало је све 
ове године одробијати : и сушу и 
поплаве и порез платити и боле-
сти и здравље и сваку недаћу пре-
пливати и увек се на ноге дочекати, 
требало је и бећарац отпевати, а не 
заплакати...А сам су гроб изгледа 
нашле Даничине сузе, оне што су 
само ноћу падале кад их нико не 
види, тихо, да никог не пробуде. 
Нашле су пут до отетог па загубље-
ног човека и до сакривеног гроба.А 
трешња је све ове године рађала и 
расла као да је и сама знала да ради 
неки важан и велики посао. Однеће 
њену гранчицу и ставити уз вошта-
ницу да буду заједно, да му причају 
о Срему, пролећу, о зрелом житу, 
о његовим унуцима и њиховим 
именима, о свим венчањима и са-
хранама што су се изређале мину-
лих година. Мала трешњина грана 
понеће шешир Срема до далеког 
Лингена, на гроб којег ни у картама 
ни у мапама као и да нема... Далеко, 
тамо далеко лежи, пронађен после 
свих битака и ратова, после свих 
загубљених путева, сјајним звезда-
ма посут, попут Аријадниног кон-
ца, Даниним сузама. Једино љубав 
никад не заборавља, никад не ос-
тавља, све стиже. Уосталом као код 
Симонова: 

,,Чекај ме
 и ја ћу сигурно доћи’’.

Прошлост и садашњост трче па-
ралелно као два тркача, две реке и 
падају попут водопада, у једно ог-
ромно, набујало језеро које светли, 
прелива се на сунцу, као огледало 
које нам удара у очи и очни живац, 
ту се настањује и остаје неко време, 
заборављено, изгубљено, усидрено 
у нама, као брод који је коначно 
нашао луку, пристаниште и при-
бјежиште. С времена на време, тр-
кач има утисак као кад стане неки 
стари и драгоцени сат. Тик так, тик 
так.

Сремачка прича
Милена Северовић Гашпарић
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Дејан Алексић

Мој четврти посао

Епитаф 
стопама 
Сања Радуловић

Кажу, кад одлазе мудре жене, 
мудро ћуте. Није била скло-
на таквој мудрости. Одла-

зила би гласно остављајући сваки 
траг засут ријечима, сваку стопу 
испраћену дугим реченицама. 
Послије се ћутке кајала, дуго пла-
кала, самовала поред одшкринутог 
прозора и чекала... Кажу, ријетко је 
сву ноћ спавала. Често би устајала 
да покрије Мјесец погледима недо-
чеканих корака и тихо се молила 
у углу собе позлаћеним иконама. 
Јутра би дочекивала спремна да 
даје доказе љубави, уредна, бора 
опегланих од надања. Кажу, није 
вољела снијег, јер тада се теже ко-
рача и ногама су потребни кофери 
умјесто чизама да им се жеља за 
покретом одмори. Када би сњегови 
сишли пред њене двери, сањала је 
осмијех са разгледнице из провин-
ције у којој се зими, кажу, живи 
другачије. Био је петак и слутили 
су нешто страшно. Голуб је отишао 
загледан у празно небо, а на мјесту 
гдје је увијек сједила остала је одба-
чена ил’ изгубљена рукавица. Кажу, 
први пут је отишла тихо, тамо, ода-
кле се нико није вратио у истим ци-
пелама.

Ноћ
Гордана Влајић

Слике које је готово свако-
дневно преметала док је 
живела, почеле су да наго-

вештавају по крајевима, да жуте. 
Разнобојност замишљеног живота 
постајала је сепија.

- Треба се одупирати бридовима 
– говорила је – одолети искушењи-
ма, јаловим тугама, празнинама, 
неснивањима, непланирањем, не-
жељама... Пропадала  је кроз зам-
ке које јој је подметала удворичка 
обич ност. Њену повремену присеб-
ност замућивала је све присутнија 
патетика, која је упориште налази-
ла у самосажаљењу и у неспособ-
ности да се одупре свакодневници 
која уме да буде чланколизица, чак 
и кад боли. Јер уљуљкује. У немоћи 
и недешавању.

На последње путовање отишла 
је ума празног  као разјапљеност. 
А да је ико подигао покров умес-
то ње, видео би хрпу конфета. Не 
оних машински направљених, ис-
товетних по пречнику, љупких, 
пастелних... већ нервозно исцеп-
каних наслова, „Lajf stajl“ часописа. 
Тело јој беше само привидно цело. 

Душом ће јој се, ваљда, неко по-
забавити.

Мој четврти посао у жи-
воту био је у издавачкој 
кући. Завршио сам соци-

ологију, и по сваку цену одбијао да 
се вратим да живим са породицом. 

Лета у паузама између година на 
студијама, могао сам да истрпим у 
родном крају, иако сам и тада само 
покушавао да одем широм Србије 
у посету пријатељима. Ипак, чим 
би прво лишће почело да опада, 
отпадала је и свака могућност да ја 
ту останем. Није било компликова-
но живети, чак ни филозофирати. 
Спознао сам смисао живота: не 
бити кући.

У сред зиме сам се нашао у ве-
ликом граду. За моје појмове вели-
ком. Радио сам у аутоперионици за 
абнормално мале паре и трудио се 
да не забушавам, а моје колеге сту-
денти, којима су се завршила пре-
давања и који нису радили ништа, 
чудили су се мени, младом ерудиту 
који гланца половне аутомобиле 
синова југословенских пензионе-
ра са друштвеном каријером или 
самозапослених занатлија чији је 
смисао живота ламентирање над 
судбином њиховог бившег преду-
зећа отишлог под стечај. Чудили су 
ми се седећи кући са родитељима, 
што за мене није била опција, или 
из топлих станова у великом граду 
које су родитељи настављали да им 
плаћају, о чему сам и сам маштао 
кад се напушим и останем касно 
напољу.

Ја сам у паузама између аутомо-
била читао нобеловце и маштао 
о томе да имам пристојан посао. 
Моја земља је била таман толико 
развијена да можеш да се надаш 
пристојном послу, и таман толико 
пропала да га никад не нађеш.

Било је пет сати ујутро, сунце 
је изашло и дурлански џукци су 
почели да певају своју љубавну пе-
сму. Лежао сам у загушљивој соби, 
у загрљају плаве девојке која ме је 
молила да останем још. Напољу је 
било хладно и ускоро је требало да 
пођем на посао.

Наравно, остао сам у њеном 
загрљају, у врелим рукама, пијан 
и истрошен. Огорчен и помало 
заљубљен у исто време. Сутрадан 
нисам отишао на посао. Ни дан по-
сле тога. Излежавао сам се уз Blood 
on tracks Диланов албум, и плани-
рао да са девојком одем на Копао-
ник.

Жељу за зимовањем почела је да 
убија спознаја да ми нестаје пара, а 
месец се ближио крају. Било је: или 
кући, или нови посао. Већ сам ра-
ционализовао свој повратак кући 
када сам прочитао оглас: „Потреб-
ни радници за рад у издавачкој 
кући.“ Било је тешко поверовати у 
то да је понуда поштена. Ипак сам 
окренуо број. Јавио ми се уху угод-
ни женски глас. Добар дан. Добар 
дан. Требају вам радници...

- Дођите сутра до 10h на разго-
вор. Запишите адресу.

- Не занимају вас моји подаци?
- Не, ништа посебно. Записала 

сам име.
- Стручна спрема, године?
- Не, не. Само ви дођите.
Наредне недеље почео сам да 

радим. Посао у издавачкој кући се 
састојао у томе да се по српским 
градовима упада у канцеларије 
државних фирми са каталогом до-
тичне издавачке куће, прекидајући 
слагање пасијанса српског радника 
у државној администрацији, и у на-
стојању да се тај исти радник убеди 
да није много да му се одбије хиља-
ду динара месечно наредних десет 
месеци за добро укоричану енцик-
лопедију.

Возачи су нас пребацивали у 
одабрани град, ујутру остављали, 
и поподне купили. Ко је продао 
- продао је. Директор ми је рекао 

да је плата фиксна. Месечни износ 
који ми је рекао био је задовоља-
вајући. Био сам разочаран. Знао 
сам да лаже.

Након две недеље смуцања по 
канцеларијама декорисаним по со-
цијалистичкој моди, са излизаним 
теписима и напуклим пресвлака-
ма на фотељама, продао сам укуп-
но три књиге, и полако схватао да 
нећу видети ону обећану месечни 
суму. Устајао сам рано и стално 
био мамуран. Плава девојка је по-
детињила и на врату сам 
имао трагове угриза. Ни-
сам имао никакве шансе.

Пролећно сунце грчи-
ло се међу облацима, али 
је ипак било спарно. Наге 
лутке шиљатих пластич-
них груди пиљиле су у 
празно из прашњавих из-
лога. Испуцали тротоари 
били су пусти. Тупа атмос-
фера паланке на Морави 
којом сам шетао није по-
магала мојој утучености. 
Ушао сам у једну школу и 
кренуо ка наставничкој 
канцеларији да још један-
пут под теретом уморних 
погледа саслушам „хвала, 
нисмо заинтересовани“. 
Међутим, тамо је један уг-
лађени господин раширио 
колекцију књига своје из-
давачке куће, заузевши цео 
сто. А сто у наставничкој 
канцеларији је био велики. 

У просторији је био 
само он, чекао је свој плен. 
Кад сам ушао обратио ми 
се, љигавим осмехом, по-
казујући прстом на мене.

- Професор?
Одмахнуо сам главом.
- Колега? - ту је престао 

да буде љигав.
- Извините, идем ја.
- Стани, стани. Имаш школу до 

четвртог разреда одвојено, у дво-
ришту. Имају засебну канцеларију, 
иди тамо.

- Добро, хвала.
Кад сам завршио са канцела-

ријом мање школе, срео сам га у 
дворишту. Позвао ме је к себи. 
Само да ми нешто каже. Пришао 
сам.

- Колико радиш већ?
- Две недеље.
- Пффф... Знао сам, не може то 

баш тако, мора озбиљније... Јеси 
продао нешто?

- Ништа.
- Ето, кажем ја. Мораш озбиљ-

није да радиш. Да ти кажем, ја се 
овим бавим дуго. Ако ћеш да ра-
диш, мораш да будеш прави трго-
вац. Пази, ја сам проучио три глав-
не књиге успешних продаваца.

Почео је да набраја нека аме-
ричка имена и наслове књига типа 
„успех је у вама, треба га пронаћи“ 
и слично. Шта би овај озбиљни тр-
говац рекао када бих му саопштио 
да сам недавно одбранио диплом-
ски рад са десетком? Нисам се ни 
трудио да му објасним да ја само не 
желим да живим са родитељима, и 
да немам намеру да будем трговац. 
Наставио је.

- Не можеш тако да идеш на по-
сао. Изгледаш неозбиљно. Да ти 
укажем на твоје грешке. Немаш 
књиге код себе, имаш само каталог. 
Ја све носим са собом, ено тамо ми 
је паркиран ауто. У том тренутку 
му је довикнула теткица.

- Возиш напоље или не? Затва-
рам капију.

- Идем, идем. Моменат. - био је 
одлучан да ми заврши причу. Те-

ткица је одмахивала главом. Наста-
вио је.

- Друго, ниси добро обучен.
Ја сам на себи имао обичну па-

мучну мајицу, тренерку на закоп-
чавање, фармерице и Рибок пати-
ке. Он је пак носио право одело. 
Са краватом и све остало. Једино је 
уместо панталона на штрафту но-
сио фармерице.

- Видиш како сам ја обучен. 
Одајем страшан утисак, озбиљан 
и одлучан. Тако пише „тај и тај“ ус-
пешни Американац. Са малом до-
зом опуштености, а то су ове моје 
фармерице. Значи, озбиљно, а опет 
опуштено, да те не схвате превише 
формално. Ти, у ствари продајеш 
себе, разумеш. Ко ће тебе таквог да 
купи? Мислим, без увреде...

Погледао сам у своје патике. 
Било ми је драго, не би ми се сви-

дело да је овај тип похвалио моје 
одевање. Нисам желео никоме да се 
продајем. Знао сам да постоји једна 
плава девојка која ме жели, то ми је 
било довољно.

- Пази сад - каже ми мој саго-
ворник. Окренуо се ка баки која је 

тада пролазила поред нас, и опет 
набацио ону љигаву маску као кад 
је мислио да сам ја професор.

- Добар даааан! Како сте? - обра-
тио јој се и пружио јој руку.

- Д-добар дан. Добро, ево... - 
мало је рећи да је баба била изне-
нађена.

- Сећате се мене, купили сте од 
мене... Чекајте... Да, купили сте од 
мене „Пелагића“. Или сте гледали 
па сте одустали. Да, да, рекли сте 
да ћете следећи пут. Не брините, 
доћи ћу за пар дана. Ви беше имате 
унуке? Имам сад и сјајне приче за 
децу...

- Не, не сећам се. Не знам баш, 
кад сте то били?

Наставили су још мало у том 
стилу, а баба ме је повремено по-
гледивала збуњеним очима под по-
дигнутим обрвама. Кад је отишла, 

наставио је.
- Видиш, тако треба. 

Тако се постаје близак са 
купцима. Сад је имам, сле-
дећи пут кад дођем мораће 
да купи нешто.

Погледао сам у бабу која 
се удаљавала. Нисам делио 
његов ентузијазам.

Дошла је теткица да га 
опет упозори да помери 
ауто. Са њом сам раније на 
ходнику поразговарао: из-
разила је жалост због муч-
ног посла који радим, рекла 
да је све то због ове пропале 
државе, и похвалила се како 
има ћерку мојих година.

Ухватио сам јој поглед 
преко његовог рамена. Ис-
колачила је очи и климала 
главом лево-десно пока-
зујући на мог саговорника 
иза његових леђа. Стиснуо 
сам уста у знак одобравања. 
Схватио сам да се и са њом 
зближавао. Некако га је 
убедила да капија мора од-
мах да се затвори и да мора 
да оде. Махнуо сам јој, и 
кренуо у другом правцу.

Осећао сам нешто налик 
на срећу након тог сусре-
та, јер је још увек негде у 

мрачним дубинама моје душе 
постојала нада да имам алтернати-
ве. Да за десет година нећу изгледа-
ти као мој саговорник. Обећао сам 
себи да ћу обавезно да се убијем 
ако буде тако. Тог дана сам дао от-
каз, и тако се завршио мој четврти 
посао у животу.

Илустрација Светислава Феђе Пешића

Враћала се петорица прија-
теља са партије рекреатив-
ног фудбала. Истим аутомо-

билом ишли. У истом тиму играли. 
Разговарали.

- Изгубисмо ноћас, за хајир - 
рече један са задњег седишта.

- Сви смо били очајни - дода су-
возач.

- Јес’, вала - готово сви потврди-
ше.

Оставише првог пред кућом, 
лепо се поздравише са њим.

- Брате, много је лош. Можда да 
нађемо неког другог? - упита један 
од двојице са задњег седишта.

- Нека га, барем је редован. А 
јесте катастрофа - одговори возач.

Готово сви у глас потврдише.
Оставише другог пред кућом. 

Лепо се поздравише са њим.
- Он нешто прича, а најгори 

је - рече онај други, сада једини са 
задњег седишта.

- А, то ти је тако. Увек онај нај-
гори има нешто да критикује - дода 
сувозач.

Готово сви потврдише.
Оставише трећег пред кућом. 

Осташе само возач и сувозач.
- Брате, звао ме један пријатељ 

да играмо са њима. Много јачи 
фудбал. Брате, ово све кретени, ре-

Пријатељство

тардирани за спорт - рече сувозач 
возачу.

- Хајде, распитај се. Имаш пра-
во, вала.

Остави возач сувозача пред 
кућом. Пријатељски се поздрави-
ше.

- С каквим хајванима ја играм, 
Боже, Боже... - закључи возач сам 
са собом.

Чудан град

На једном крају чудног гра-
да вечера младић, вели-
ки верник по сопственом 

убеђењу. Мати му спремила црвено 
месо у сосу од парадајза. Пре него 
ће почети да са обедом, упита је:

- Је л’ ти ово месо халал?
Мајка се не обазре на то, већ 

погнуте главе над судопером на-
стави да пере суђе, а он ипак наста-
ви са јелом.

На другом крају чуд-
ног града вечера младић, 

невелик верник по сопственом 
убеђењу. Мати му спремила оба-
рушу преливену сиром и машћу. 
Током јела он осети длаку у устима, 
али видевши да га мајка чежњиво 
посматра док једе, он је прогута 
како не би мајку повредио и обе-
смислио јој труд.

Не знам шта је било на трећем 
крају чудног града.

Сенад Р. Авдовић
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Усмено песништво у  
опусу за децу и младе 

Бранка Ћопића

Читања и тумачења

Тихомир ПетровићМонографија Бранко Ћо-
пић – дијалог с тради-
цијом, резултат је про-

учене релевантне литературе и 
ауторове способности да предмет 
изложи јасно, повеже различита 
гледишта и пружи један интели-
гентан поглед. Органска повеза-
ност, прегледност, садржајност, 
критичност и материјалне чиње-
нице, чине рад самосвојним и, по 
свему, незаобилазним у даљим ис-
траживањима опуса српског писца 
Бранка Ћопића.

Студија Снежане Шаранчић 
Чутуре обухвата теоријска пола-
зишта, поетику усмене књижев-
ности у делима за младе Бранка 
Ћопића, прозне жанрове усмене 
књижевности у опусу за децу овог 
писца, народна веровања и обичаје 
у контексту Ћопићевог стваралаш-
тва, кратке прозне форме и усмену 
реторику, усмену поезију, анализу 
репрезентативних Ћопићевих дела 
и, на крају, закључна разматрања.

Природно је претпоставити да 
ова тема у науци о књижевности 
није била предмет проучавања са 
становишта теорије књижевности 
за децу. Реч је о Ћопићевом опу-
су који није лако разграничити на 
дело за децу и на дело, рогобатно 
казано, за одрасле, пунолетне чи-
таоце. Снежана Шаранчић Чутура 
је, говорећи о Ћопићевом ства-
ралаштву, показала да књижев-
ност за децу и младе поседује ре-
лативну самосталност, властити 
звук и властиту поетику певања 
и мишљења. Реч је о књижевном 
варијетету који испуњава научне 
претпоставке као што су издвајање, 
систематизација и норме жанра са 
релативно утврђеним конвенција-
ма. Књижевност за децу и младе је 
животностварна и фактичка чиње-
ница. Њен идентитет је, читамо 
на страницама студије, несумњив, 
иако баш и није најјасније у чему 
се он састоји, што се, уосталом, као 
констатација тиче књижевности 
уопште. 

Изучавајући дело Бранка Ћо-
пића у контексту усмене књижевне 
речи, ауторка на индиректан на-
чин указује да је дете склоно ауди-
тивном доживљавању изговорене 
речи. У поређењу са живим гласом, 
писана реч је за њега отуђен об-
лик изражавања. Читање, наиме, 
не може да пружи све могућности 
дочаравања и дубоког проживља-
вања доживљаја као приповедање. 

Чињеница је да је овај вид књи-
жевне речи тле на коме је књижев-
ност за младе изникла и у коме је 
она нашла свој изражајни нуклеус. 
Ауторка је показала сву сложеност 
веза између усмене књижевности 
и опуса за децу и младе Бранка 
Ћопића. Књижевност анонимног 
аутора је „стрма раван“ која Ћо-
пићевом приповедању даје замах и 
илузију истинитости. 

Полазећи од констатације да је 
усмена књижевност тематско-мо-
тивски предложак, ауторка конста-
тује да је Ћопић превасходно књи-
жевник са именом народног писца 
у правом смислу те речи, аутор 
чија култура почива на природној 
једноставности и непосредности 
усмене књижевности.  

Следећи естетичку традицију 
изван помодних струјања, покрета 
и нонсенсних вибрација, Ћопић се 
показује и као модеран стваралац.  
Међутим, његово дело не пати од 
вештине естетизовања, усиљених 
појединости, смелих и екстрава-
гантних потеза, иако  би се у њему 
нашли фрагменти примерени как-
вом ужем избору лепих састава. 

Суштину бајке, као главне врсте 
народне приповетке, чини непри-
родно, наивно царство дечје душе, 
чаролија, магија, усаглашеност ре-
алности и маште. Необично при-
влачна тема, ток догађаја без оп-
сежних склопова, чудесна лакоћа 
и приступачност форме препору-
чује бајку као најодабранију дечју 
врсту, каже Снежана Шаранчић 
Чутура. Бајковит свет младо биће 
доживљава јединствено, не разли-

кујући стварно и измишљено, моћ 
и немоћ. Нека врста надокнаде за 
недовољно рационално тумачење 
света, бајка учи младог човека да 
доброта и љубав надјачавају мр-
жњу и завист, да сваки напор уро-
ди плодом, да увек има наде и да се 
животне битке добијају борбама. 

Ћопићу су привлачни српски ју-
наци и одличници њиховом необ-
ичном снагом, витештвом, истрај-
ношћу, одлучношћу, сналажљиво-
шћу, лукавством и спремношћу да 
погину за своју земљу и њену сло-
боду. Косовски витезови у сјајном 
руху, на виловитим коњима, јунач-
ка су песма за себе. 

Народни песник је оживео Мар-
ка Краљевића, гневног осветника и 
кавгаџију, Бошка Југовића са раз-
вијеним барјаком, војводу Момчи-
ла „на крилатом коњу“ и „сабљом са 
очима“. У сазвежђу јунака, Милош 
Обилић, частољубљем и подвигом, 
надвисује све јунаке; српски витез 
је оличење хероике и дате речи. Ћо-
пићу је најближи јунак и бојноко-
пљаник – Марко Краљевић. Истин-
ска снага, стас, бритка сабља којом 
сече главе, одело од коже и дивљих 
животиња, топузина, самур кал-
пак; Маркова моћ да вуче коња за 
реп, убија јањичаре воловима, оре 
царске друмове или сече наковањ 
сабљом – све је то детету привлач-
но и смешно. Најпопуларнији и 
најомиљенији дечји јунак, пока-
зано је у студији, послужио је Ћо-
пићу као уметничка инспирација.

Ћопић је стваралац 
магистралних дела која 

Снежана Шаранчић Чутура: Бранко Ћопић – дијалог с 
традицијом, Међународни центар књижевности за децу 

Змајеве дечје игре, Нови Сад

Бранко Ћопић

припадају дечјој и, подједнако, не-
дечјој, великој књижевности. Ру-
ковођен интересовањима и потре-
бама малог читаоца, он замишљен 
свет преживљава и пројицира 
са дечје тачке гледишта. Српски 
песник и приповедач, истиче се у 
раду, поседује уметнички таленат, 
осећање за лепо, хуманост, фанта-
зију, осећајни живот и постојану 
љубав према деци, без патоса и 
сентименталности. Поседовао је 
умеће акомодирања психофизич-
ким способностима и хоризонту 
очекивања младог примаоца и 
неку врсту фамилијарности према 
њему.

Мајстор књижевне илузије, у 
најпотпунијем значењу дечји ства-
ралац, Ћопић је, пише ауторка, 
имао своје читаоце и међу одрасли-
ма. Један од најбољих, можда нај-
бољи српски дечји писац, Ћопић 
је врело и властиту поетску инспи-
рацију налазио у облику и безмерју 
живота као „златној жици“ и пра-
вој песничкој ковини. Окосница 
његовог богатог дела обухвата за-
вичајно тле, звук, мелос и боје Бо-
санске Крајине.

Ћопићеву литературу, налази 
Снежана Шаранчић Чутура, до-
минантно прожима хуманизам и 
ведрина, топла и неспутана емоци-
оналност својствена усменој речи. 
Са смислом за епско-разгранато 
приповедање и живописну мисао, 
аутор посматра стварност превас-
ходно са њене ведре стране. Слика 
човеков свет бистрим животним 
оптимизмом, оплемењује га то-
плим и питомим хумором. Тајна и 
шарм уметности је у хуморно игри-
вој атмосфери натопљеној добро-
том и осећањем љубави.

Језик и стил усменог припове-
дача, документује ауторка у свом 
истраживању, референцијалан је 
квалитет који Ћопићевом опусу 
даје присност и топлину.

Специфичним начином изража-
вања, чистим, вуковским језиком 
песник и приповедач је дочарао 
животну и колоритну стварност 
блиску младом адресату. Завичајан 
и крепак језик, самоникли говор-
ни израз, сочни и течни „дијалог с 
традицијом“, речитост и песнички 
ритам, подижу температуру кази-
вања, банално преображавају у по-
етско, реално у иреално.

Стил обојен домаћим идиомом, 
реченица лирична, дају Ћопићевом 
тексту локални колорит и пријатан 
и оптимистички тон. 

Ћопићево дело потврђује па-
радоксалну чињеницу да у тексту 
створеном имагинацијом има вер-
ности и истине. Живим описом 
се преноси животна стварност у 
уметничку, употпуњава илузија 
и од визије стварају опипљиви 
предмети. Ћопићева уметност се 
заснива на збивању које оставља 
утисак истине, на фасцинацији 
која полупривиде представља као 
стварне, на представљању ствари 
које нису стварне као стварне. И 
читалац мали или одрасли, упркос 
свести да се ради о речи и омами, 
а не и природној, неизвештаченој 
стварности, подлеже једном илу-
зорном уметничком склопу, и све 
прима као да је реч о „најкрвавијој“ 
животној ствари.

Под Ћопићевим пером, конста-
тује Снежана Шаранчић Чутура, 
речи добијају живот а мисли се 
претварају у фасцинацију самос-
војне реалности. Ауторова чаро-
лијска употреба говора, инканта-
ција, сласт – она слаткоћа говора 
иманентна народном приповедачу 
– преносе у сферу емоционалног 
доживљавања, заносе и стварају 
варљиву поезију фатаморгане.

Књига професора Снежане Ша-
ранчић Чутуре под насловом Бран-
ко Ћопић – дијалог с традицијом 
представља дело од несумњиве на-
учне вредности.

Зов Ћопићевог смеха

Да одлетиш, слетео си,
па на  исту земљу паде,
Смех се нађе твој у роси,
па се уми Смехом наде.

Рекло ти је слово твоје,
да ћеш стићи у Бурсаће,
Николино селство то је,
што пред тебе цело стаће.

Попустило твоје крило,
кад устреми тебе Паду,
шта је тобом тад зорило,
само звезде о том знаду.

Београд тад не чу речи,
којем јављаш о свом лету,
Тишином ти и сад  јечи
оно чим те снови плету.

Да ћеш стићи у Ћопиће,
сви чекају нестрпљиви,
Хашанима хтење свиће,
смехом за те вечно живи.

Стресна осма офанзива
раскрили ти неба врата,
с простором те изазива,
озбиљно те не прихвата.

Мој Бранчило, мој рођаче,
живот Смеле вечно учи
како с моста да се скаче
кад их гони талог жучи.

Јесмо ино у твом смеху,
предмет своје смејурије,
јер са нама стално беху
мимикрије, да нас крију.

Ти увиђаш што скривали
ино јесмо без проблема,
градили смо све у шали,
кад Начина бољих нема.

Овај живот са нас влачи
све до болне наше Коже,
са смехом смо твојим јачи,
јер речи нас твоје множе.

Још си Тамом Новајлија,
Дах у светлом Београду,
све ће тамо да проклија
што ти овде вазда краду.

Мој Бранчило, мој рођаче,
с Анђелима, у свом Рају,
у свемирске стајеш Даче,
јер те с правдом дочекају.

Кад одживи све проломе,
стиже Оно, од свег горе,
да ти каже с ким све ломе
Они што твој Дух озборе.

За нас јесте, мој Бранчило,
твоје Смешно јасне речи
сва времена прозрачило,
па за свагда нас још лечи.

Како с тобом Грмечлије
вазда зборе, зборим и ја,
да се Светлост у нас слије
твоје речи, што нам сија.

Смех је вера тужног света,
и потребе сталног Раста,
твој нам хумор одгонета
с ким ће Рана да зараста.

Смејемо се с тобом себи,
јер нас такве баш никада,
сем твог смеха, нико не би,
а да бољем с тим се нада.

У твом Смеху расту сете
па све оно што нам душа
својим хтењем сама плете
свакодневно и нас куша.

Реч нас твоја, Духовита,
води у Склад враголасти,
кад нас као Буквар чита,
с њом у духу знамо расти.

Сретен Вујковић

Кад за Живот беше Чио,
са Грмеча, с дивље Шуме,
у Стварност си ускочио,
тако да свет Скок разуме.

Скрајнули нас Карађози
по проклетим Авлијама,
свуда хумор твој провози
мимо јаве што нас слама.

Од Мелема за злу Рану
твој смех нама бива блажи
сагрешења кад нам бану,
кад нас Ђаво ини тражи.

Неизлечив од свих зала,
тек хумором свет се кали,
природа јест свету дала
да Спасење зри у Шали.

Грмечко те слави лишће
у пролеће кад пролиста,
смех раскоши све нас стишће,
јер драгост је свима иста.

Ево, Бранко, твог хумора,
свет у нама стуб је мира,
што се жели, то се мора,
а кроз живот све се бира.

Хумор смеха, смех хумора,
све немоћне придржава
са животом, кад се мора
подносити стресна Јава.

Из твоје те тешке Кризе
не извуче, свуд су Злоће,
јер изнутра што те гризе
прошетати Светлом хоће.

У твом смеху ми зријемо
за Времена што долазе,
не желимо да нас Немо
време скине с наше стазе.

У радости свих спасења
смејемо се Смехом који
још човека свуд измења,
кад Жеднило Света поји.

Стигао си свом Тодору
да покажеш светле Њиве,
с киме Бразде да се ору
кад Времена сва посиве.

Неће бити твој скок трећи,
јер си крај свог деда Раде,
он ће теби страсно рећи
шта нас ино с нама краде.

Из смелости нас призива
Живот смело према Реду,
јер нас нема без Прозива
тамо где нас Преље преду.

Сад снeвамо ту где јесмо,
препредамо у свом Хтењу
Свевременим зло Повесмо,

Док нас снажне жеље пењу,
кроз све баште, кроз слезове,
где нас Страсно твој Смех зове.

Бањалука, Куљани,
1.1.2о14.
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осврта, казивања и слика о карак-
терима обриса: осећања, сећања, 
успомена, анђела, осмеха, радости, 
сете и космичких честица повезала 
у лику вертикале не дозвољавајући 
да из њеног ткива цуре, одмећу се и 
расплињују естрадни тактови про-
лазних заноса „фалсификованог“ 
песка љубави и лажираних мисли 
о одрастању и усијању опсесија. 
Зато је у њеној поезији, необично 
фрагментарне форме која наликује 
мозаику, љубав стендаловски пред-
стављена као цвет и незаобилазна 
храброст оног који жели да га убе-
ре. У таквој пракси писања, чини се 
да форма долази сама, из судбине 
свог феномена, као важан интелек-
туални чин, који омогућава да се 
песма исприча као прича, а прича 
испева као песма. Део те „судбине“ 
свакако припада и процесу трагања 
за налажење сажетог исказа осло-
бођеног терета опозитних налета 
дигресија и опширности. Зато је 
песникиња са таквим искуственим 
ставом превазишла „мале бољке“ 
из њене прве књиге песама. Тај став 
је у овој књизи оверила враћањем 
поновним промишљањима моти-
вима из ракурса означених насло-
вима: осећање, сусрет, 
тренутак, искре...
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А

Филозофија као џез

Вертикала непреспаваних 
прича и песама

Дематеријализација митског

Миливој Анђелковић

Зоран М. Мандић
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Књига Луке Прошића „Киш-
ни мантил. Трансценден-
ција“, обима преко 500 стра-

на, садржи више од хиљаду фило-
зофских фрагмената о вечитим 
темама времена, смрти, постојања, 
слободе, историје, прошлости, са-
дашњости, стваралаштва... Књига 
о нама и битним питањима егзис-
тенције, настала „из нас“, као „од-
скок од себе“ при чему „носимо 
себе у том одскоку“ – бележи Лука 
Прошић. „Ми смо у тој јурњави и 
трчимо и летимо и заиста летимо. 
Али, наш прави лет је тај унутра-
шњи лет, и то нас надопуњује...“

Аутор је филозоф, песник, про-
фесор филозофије на Београдском 
универзитету, писац књига Хајде-
герове слике, Никуда, Увод у филозо-
фију/Историја филозофије, Стара 
грчка филозофија,, Мелпомена......

Могло би се рећи да је Лука Про-
шић последњи полазник Платоно-
ве Академије и Сократов ученик 
који, будући да је остао сам, води 
дијалог са читаоцем позивајући га 

да назначене теме домисли, разра-
ди и даље развије или уреди као да 
су „археолошко налазиште“. Када 
кроз хиљаду година неки истра-
живач нађе ову књигу биће у ди-
леми коме старом филозофу ови 
фрагменти припадају и како то да 
раније нису откривени. Тек по-
мињање Хегела, Хајдегера и других, 
као и савремени појмови терори-
зма, археологије, кишног мантила... 
лоцираће ове текстове у вечност 
између два миленијума.

У књизи „Кишни мантил. Тран-
сценденција“ (једној од ретких, или 
јединој, са тачком у наслову) Луке 
Прошића фрагменти су распоређе-
ни у преко сто целина. То су прозне 
и поетске варијације на исту тему, 
„неучвршћени текстови одскока од 
себе“ како их сам аутор квалифи-
кује, који подсећају на импровиза-
ције мајстора џеза – тема је иста а 

Лука Прошић

мелодија је увек другачија.
„Време је нас изабрало“ да жи-

вимо баш сада, оптимистички (или 
резигнирано, или опомињући?) 
пише Лука Прошић у једној од ва-
ријација. У другој разматра време 
као стуб, што може да асоцира и на 
старе Келте који су у својој прапос-
тојбини градили огромне стубове 
„да подупру небо“- стуб који све 
држи је време.

Аутор (у кишном мантилу умес-
то тоге) варира филозофску скас-
ку о подели свих људи на пастире, 
ораче и млинаре, где су га разврс-
тали међу ораче, што ових више од 
500 страна књиге и потврђују. „Сви 
сми ми терористи“, уопштава ње-
гов пријатељ Б. Л. О:

 „Господо политичари и филозо-
фи, Свет се не може више развијати 
на принципима науке, филозофије 
и технике, ти принципи су довели 
у питање опстајање човечанства. 
Морају се тражити други прин-
ципи, и друге моћи, и други одно-
си. И, немојмо се заваравати, сад је 
свако терориста. И свако је опасан. 
И то иде с тим моћима које произ-
водимо, и тим узвисивањима, јер 
смо свакакви! И те смо најопасније 
фурије и најстрахотнији демони и 
богови и те највеће моћи имамо. 
Мрачни су нам изгледи. Свет је 
рањив и уништив. Свако га може 
ранити или уништити.” 

Лука Прошић сагледава све већу 
моћ појединца која расте са техно-
лошким напретком и зарања у ње-
гов унутрашњи свет допирући до 
неизрецивог у многим одељцима 
ове књиге. 

 „Један је од раније сликао своје 
портрете, и прелазио у њих, и у 
томе последњем је нестао и тако је 
он завршио то сликање и само је тај 
последњи портрет изложен на овој 
сликаревој изложби. И ја сликам 
тако, и прелазим у своје портрете и 
слике, и сваког тренутка прелазим 
у слике, и унутра прелазим у слике, 
и тамо сам исликан на тој унутра-
шњој „површини”, и тиме те слике 
чине и тај временски „стуб” (свака 
слика има „површину” и „време”, те 
две „фурије”, и обе су гладне и неза-
сите, па ма колико прелазио тамо). 
Али, ја сам и изван слика...“ 

Књига се завршава стиховима о 
смрти: „Постојимо нестајући / смрт 
нас не завршава / смрт нас само на-
чини истим.“ Трансцендентни крај 
за трансцендентну књигу.

Упућени читалац поезије 
Србе Ђорђевића препо-
знаће из самих наслова 

књига, које је овај песник објавио 
у задњој деценији његово „певање 
и мишљење“: Нулта тачка /2004/; 
Певање из кавеза /2007; Стра-
нац у грлу /2010/; Кућа без крова 
/2013/. Сва његова мисаона рефле-
ксија, одавно у овој поезији убаш-
тињена у надреалној енигматици, 
потчињавала је своју „унутрашњу 
страну ветра“ ветрењачама чији је 
жрвањ одавно млео његово срце. 
Само што је његово донкихотство 
обрнуто од Сервантесове мета-
форе. Ђорђевић има пуну свест 
о својој стварности и свом окру-
жењу. 

У завршној песми збирке Град 
Урфу „Царство нуле“, Ђорђевић бе-
сомучно понавља један од мотива 
који се кичмено држи у архитекто-
ници и неких других његових збир-
ки као носећи стуб (Кожа речи, 
Нулта тачка), јер носи потресно 
разјашњење нихилистичке суп-
станце

Након збрајања
Разбрајањем
Стиже се опет до нуле.
Тако се све враћа
Њеном царству
Нули. 
Прапочетак и праповратак (као 

повратак у будућност) од исте су 
твари. Али неразјашњивост ове 
математичке, односно хемијске, 
односно онтолошке формуле није 
пишчев предмет. Он тражи ту 
онтолошку разрешивост, „нулту 
тачку“ са људским ликом, какво 
је било у постању света. У градњу 
песме убацује друге материјале по-
пут ироније, пародије, па чак и ци-
низма, утолико пре уколико је биб-
лијска парабола била недовољна за 
одговор на реске идеје о поимању, 
о постанку и опстанку, и наравно, 
о савремености.

„Свет је пун гада“ каже Иво Ан-
дрић у Алији Ђерзелезу. Ђорђевић 
је у својим надреалним предста-
вама „до гуше“ пун интуиционе 
подсвести која одражава његово 
духовно и душевно стање , односно 
поетику његових надреалних фор-
ми.

Што је даљи од реалности ап-
сурда, чини се да је Ђорђевић све 
ближи својој стварности. Она оби-

тава у надреалистичким сесијама 
којима ће као поетски врач изво-
дити оно стање, чија правила игре 
тек треба откривати. У правилима 
игре су закони, у законима су жи-
вотна разрешења. Јер у нереалном 
свету, испалом из зглоба, изопа-
ченом и ишчашеном, треба наћи 

повратак из „нулте тачке“ или се 
у њему сналазити у вечном несна-
лажењу, опстајати у непостојаном 
месту. Ђорђевић обилато користи 
митове, легенде, познате цивили-
зацијске синтагме, како би у њихо-
вој духовној дематеријализацији , у 
разобличењу, уносио нове форму-
ле, нову материјализацију савреме-
ника, свог „странца у грлу“.

Уводна песма истоимене збирке 
Кућа без крова /2013/ иста је као и 
прва песма збирке Град Урфу, која 
пролошко трагање за песмом по-
чиње архетипском потребом да 
свест о себи нађе у оној стварности 
у којој је некада био „златни глас 
грчког митског певача“. Зато ће се 
у овој, као и ранијим Ђорђевиће-
вим збиркама наћи преформула-
ција многих значења и постојећих 
идиома који су везани за постојеће 
стереотипе, устаљене појмове и 
имена која су постала одређени 
симболи (Сизиф, Кафка, Достојев-
ски, Јонеско, Бекет, Луј Армстронг, 
Исак Бабељ, Бељински, јапански 
песник Башо, оснивач хаикуа, Ша-
гал, Сократ, Прометеј, Рамзес III, 
Марио Ланца… Адам и Ева, који су 
живели у граду Урфуу, после про-

гонства из раја…).
Ђорђевићева песма има своју 

малу наративну, дескриптивну 
форму, стих је слободан, ритам пра-
ти искључиво унутрашње стање 
песме, без имало склада и углађе-
ности, јер је најважнија у компо-
зицији формула која ће разрешити 
идеју песме. Цео мисаони ток би 
без те формуле био беспредметан. 
Она је као полуга која ослобађа 
цело ткиво песме када јој нађе уга-
оно место кључно по поенту. Тако 
ће поетско-наративна филозофема 
у својој уметничкој кошуљици до-
бити своје јасно симболично зна-
чење. Једноставност исказа и њего-
ва непосредност дају јасноћу овом 
певању. Чак и онда када се поигра 
подсвесним, заумним асоцијација-
ма, кад демаскира постојеће табуе 
и луцидно обесмишљава постојећу 
фразеологију која нам подсвесно 
чучи под „кожом речи“.

Иако је књижевна критика 
Србу Ђорђевића прихватила као 
песника надреализма, његово поз-
но песништво се све више тражи у 
постмодернизму, у смирају „умног 
меланхолика, луцидног посматрача 
и заговорника култивисаног иска-
за“ /Срба Игњатовић/.

Ако се идеја песме може наћи у 
видљивом симболу, у овешталом 
свету демаскираном иронијом, 
пародијом, чак и цинизмом, наша 
поетска представа о чуду ревер-
са има друго лице у чуду анверса. 
„Драга Едит Пијаф са певачким 
пламеном у грлу догурала је до де-
сет доза дневно“ (Мој врт), „конач-
но, треба нам Ноје па да све почне 
изнова“ (Змајеви), „ако је мој отац 
Исус, Маркс и Че Гевара, треба им 
све опростити, - ипак примите моју 
љубав, нека се ваше заблуде уселе 
у мене“ (Сребрњаци), „кад сејеш 
душом, жетва ће ти бити богата“ 
(Свадба у Кани).

Лирски глас Србе Ђорђевића је 
већ четири и по деценије присутан 
у српској поезији. У непрестаном 
брушењу оног поетског нерва који 
је своје лирско прочишћавање до-
вео до мисаоних јасности, естет-
ских вредносница, у луцидним асо-
цијативним варничењима, непрес-
таног уметничког зрења каква је 
збирка чудесног назива на чију смо 
симболику пристали: Град Урфу.

Срба Ђорђевић

Наставак на стр. 16

За сваког читаоца велико је 
и немерљиво задовољства 
када у неким, али нажалост 

све ређим, песничким рукописи-
ма препозна умеће и страсну жељу 
њихових аутора за ослобађање 
традиционалних лирских обра-
заца од стереотипа лоше наслеђе-
них навика у пракси наслањања и 
опонашања превазиђених окошта-
лости: језичких метричких и пое-
тичких формализација. О томе се, 
на срећу, још увек, много тога може 
сазнати из: историје, естетике и по-
етике „породице“ оних песмозбир-

ки којима недвосмислено припада 
лирика Пешчаног сата живота 
Миланке М. Медаковић. А, реч је 
новом песничком задању у којем 
је она на волшебан начин и то, че-
тири године после појављивања 
њеног књижевног првенца Песме 
о светлости, сабрала нову верзију 
емоционалне повести појединости 
и слика из корпуса „непреспава-
них прича и песама“, из чије се 

веристичке плазме оглашавају гла-
сови и одрази из ушћа и развођа 
пажљиво селектованих и компоно-
ваних промишљања мандата: вре-
мена. сећања и успомена.

Кичемни стуб овог рукописа 
чини песма Пешчани сат живота, 
из чије матрице извиру и међу-
собно се садржајно веже, укршта 
и допуњујe одабир легитимација 
осталих уврштених песама. Оне, 
око фигуре поменутог пешчаника, 
круже попут сателита и чине хумус 
за одржавање аутономије његовог 
мисаоног и стилског јединства. 
Том јединству уносно доприноси 
језичка економија „лаганог ритма“ 
кроз који је пласиран занос мело-
дије љубавне лирике очишћене од 
патетике интимистичких наноса из 
„трезора срца“ из кога су и највећи 
лиричари (Пушкин, Јесењин, Ду-
чић и Рилке) позајмљивали „путо-
казе“ на стази имагинирања осврта 
„на слике из детињства, на све што 
одлази реком љубави и титра као 
магични извор светлости кроз који 
мили и пролази живот“. И звез-
де које су се удаљиле као огледала 
снова и прошлости прекривених 
заборавом. 

Песникиња је линије замаш-
ног тематског регистра: метафора, 

У композиционој структури ове 
песмозбирке истиче се и место на 
које је смештен омаж топониму 
завичајне Шумадије, као важан на-
ставак обраћања Мрчајевцима из 
песама о светлости. Лирски бруј 
Шумадије, како је том синтагмом 
Душан Стојковић насловио па-
нораму песника из шумовите и 
бројним рекама богате српске Три-
валије, снажно кореспондира са 
идејом овог песничког рукописа, 
који читоце треба да подсети на 
говор истине по којој се поезија 
не пише лако, која није само посед 
срца и његове тик-так музике. Оту-
да и уверење да лирика ове књиге 
извире из стања духа и низа сећања 
и дешавања, која следе једна за дру-
гим, која теку као река, која личе на 
онтолошке прозоре који се отварају 
и затварају, а песник их спаја и њи-
ховој вертикали и даје потпни сми-
сао. Пажљивом читаоцу неће про-
маћи да песникиња у овом лирском 
издању пева о пролазности пуког 
трајања, о „детињству времена“ у 
лавиринту огромног, сломљеног 
и (пост)религијског света о коме 
у свом констелационом роману 
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За незаборав и сећање За сва предивна дружења
Јован Јањић: Страдање и живот Страхиње Живака, „Филип Вишњић“, Београд, 2014. Борис Максимовић: Хаџилук племенитом сну, Народна 

библиотека „Иво Андрић“, Челинац, 2014.

Милисав Миленковић Мирјана Штефаницки-Антонић

Памтивек и друга доба веома зани-
мљиво пише Олга Токарчук, позна-
та савремена руска списатељица. 
Један од кључних мотива лирског 
пешчаника Миланке М. Медако-
вић је путовање кроз: сећања, успо-
мене, сусрете и осврте на мистерије 
и лавиринте оног свега „иза“ опас-
ности да та путовања превазиђу 
улогу и мисију човека и затворе га у 
себе. Та „путовања“ се у овој књизи 

Наставак са стр. 15

Јован Јањић је написао књигу 
Страдање и живот Страхиње 
Живака, књигу за незаборав и 

сећање. Незаборав бива подстак-
нут дубином и жестином патње 
коју овај човек принудно доживља-
ва само зато што је Србин, а сећање 
је онај жиг трајно утиснут у мисао, 
емоције и само биће сваког чита-
оца. Тај степен запањености над 
којим се заћути је таквог интензи-
тета и трајања да то превазилази 
границе могућег. И сазнајног и до-
живљеног.

А целина ове приче и њена за-
снованост очигледна је да проис-
тиче из истинитих догађаја, мада 
аутор на томе не инсистира, али 
нас недавна суровост свега испри-
чаног неминовно подсећа на све 
оно што се догађало деведесетих 
година, у грађанском рату на тлу 
вишенационалне Босне и Херце-
говине. Одувек је бивало да живот 
и његова искушења превазилази 
машту твораца уметничког дела, 
овде књижевности, али је остало 
уверење да уметничка имагинација 
може и да надмаши или пак учини 
још уверивљијим догађај, радњу и 
саму судбину још упечатљивијом 
и потреснијом од саме животне 
стварности.

Јован Јањић се определио за мо-
нолошко казивање Страхиње Жи-
вака, које почиње сусретом са то-
лико жуђеном слободом. Страхиња 
Живак, тај психички и физички 
дотучен човек, морално унакажен 
понижењима и ништењем свих 
вредности смисленог живота, су-
очен и немилосрдно гурнут у про-
валију смрти и искушавања жи-
вота, пркоси животом. Животом 
који је у егзистенцијалном смислу 
јачи и од саме смрти, доживљава 
и преживљава погибију синова и 
родбине, притиснут свакодневним 
бесмислом у коме нема ни додира 
ни комуникације са живим светом 
изван логорских ограда.

Обогаљен он бауља и путује, 
обилази родбину и познанике, тра-
гајући за синовима и њиховим смр-
тима. Сви детаљи које сазнаје га за-
боле до самог дна његовог људског 
бића, али он им се и несвесно опи-
ре неким унутрашњим трајањем 
у коме је биолошки фактор изнад 
оног мисаоног и осећајног што чо-

века разликује од звери, а он поима 
да онима који га тамниче, његовим 
мучитељима и џелатима „ни звјери 
нису равне“.

Нормалном људском уму скоро 
да су непојмљива мучења којима 
је робијаш Страхиња Живак изло-
жен и на суђењу и на одлежавању 
„досуђене“ казне. Од изнуривања 

глађу до намерних тровања неким 
хемикалима, убаченим у затворну 
горку храну. А тек судбине његових 
сапатника све црње и болније од 
једног до другог робијаша. Зато он 
каже: „Ишчуђавао сам се људској 
безобзирности, шта је све спреман 
да учини човек човеку. А онда сам 
престао, јер сам схватио: кад људ-
скост изађе из човека, он више није 
свој господар, већ туђи слуга...“ 
И сви ти мучитељи његови су по-
стали слуге зла које сеју око себе и 
море те несрећнике. А зло у човеку 
је знак пустоши и празнине, очаја 
који у џелату настаје и из кога он 
излаз налази да друге и понижава 
и мучи и усмрћује.

Тако притиснут човек једину 
снагу налази у обраћању молитвом 
ономе коме се упућују речи „Отче 
наш“ изговорене на оном језику 

у коме пребива наше давно, ско-
ро заборављено биће. И док једни 
изговарају ту молитву на цркве-
нословенском, као соло деонице 
у неком ораторијуму, други је ис-
писују и изговарају на свом свако-
дневном језику, богатећи га својим 
патњама. Пензионисани пуковник 
Владимир собни другар Страхиње 
Живака ће у неком свом молитве-
ном тону завапити: „Боже, узми ми 
све, само ми слободу врати!“

И ту се препознаје људско биће. 
Сва мучења, сав страх и стрепња од 
претећих мука, робијаша, смрвље-
ног човека упућују на ону хуману 
страну да се сам сачува да не чини 
и он злочине и да пробуди, пронађе 
снаге у себи самом како би свему 
одолео.

Страхиња Живак тако из ре-
алног света мучилишта и губи-
лишта се уздиже до живог симбола 
који ходајући и живећи опстајава. 
Усуђујем се да у страдалничком ис-
трајавању овог лика Јована Јањића 
препознам свеколику српску 
судбину, од Косова до Книна, који 
недужни бивају прогоњени, обо-
гаљени, унесрећени ипак опстаја-
вају. Страхиња Живак је постао 
тако метафора самог свесрпског 
страдалничког опстајавања.

Јован Јањић је исписао књигу о 
Страхињи Живаку која се не може 
ни заборавити, ни прећутати. Она, 
кад уђе у читаоца, постаје његово 
трајно сећање и опомена како на 
претеће зло у човеку, тако и на не-
слућену српску виталност.

Језиком и сликама ова књига 
сведочи о једном немилом времену 
и несрећном поднебљу, где они Ан-
дрићеви сатови истовремено пока-
зују различите звукове временског 
трајања. Оно је онолико аутентич-
но колико је и сам живот из кога је 
преточена.

А права књижевна уметност, 
као и свака уметничка истина, се 
искажу кад аутору пође за руком да 
границу између живота и уметнич-
ког интерпретирања његовог из-
брише, поништи или је бар учини 
невидљивом. Овом аутору и тво-
рцу Страдање и живот Страхиње 
Живака се то догодило.

Можда и на неспокој читалаца!

Како остати равнодушан, на-
кон прочитане књиге путо-
писа Бориса Максимовића 

(рођен 1988, Бања Лука), по вока-
цији писца, професора српског је-
зика и књижевности и италијанског 
језика и књижевности, блогера, 
путника. Поред описа људи и до-
гађаја, предела, градова, држава, у 
којима је боравио и до којих је допу-
товао и пропутовао, плени безмерна 
образованост, познавање историје, 
географије, културе, традиције, 
лингвистичких домета. Путописи 
са соковитостима, нотама (уместо у 
нотном систему), батом корака пи-
сца улицом у непознатом граду, на 
прашњавом и затрављеном сеоском 
путу, на мирисној ливади, на тврђа-
ви или аеродрому.

Тридесет четири записа у садр-
жају и прво читам „Војводина или 
прича о равници, пјесмама, људима 
и ратовима“ и запис „Егзит или путе-
шествије од лудила и назад“.

Пишући о књизи Бориса Мак-
симовића, исказујем импресије и 
задивљеност према једној вредној 
и храброј младости, трагалачко-ис-
траживачког духа, која би требала да 
послужи као узор.

Максимовић каже: „Путовање је 
оно што нико не може да ти одузме. 
Паре можеш да изгубиш, жену могу 
да ти отму, пријатељи могу да се раз-
иђу, али калдрме које си препјеша-
чио, цркве у којима си се молио, вина 
која си пробао, то нико не може да ти 
одузме. Путовање је богатство, које 
не труне, не пролази, блиједи, али 
никад не нестаје.“

Књигу започиње цитирајући 
Мешу Селимовића: „Човјек није 
дрво, и везаност је његова несрећа, 
одузима му храброст, умањује сигур-
ност...“, из романа „Дервиш и смрт“.

Сам наслов књиге инспирисан је 
романом „Тврђава“ Селимовића, у 
којој је записано: „Тврђава је сваки 
човјек, свака заједница, свака држа-
ва, свака идеологија“. Из метафоре, 
књига Б. Максимовића је пренешена 
у подграђе Петроварадинске тврђа-
ве. Књига када угледа светлост дана, 
може свугде да се нађе, на радост љу-
битеља писаних речи.

Шта значи живети за путовања и 
желети да једног дана живи од путо-
вања?

Како изгледа путовање по рекон-
струисаној Југославији?

Зашто ходочашће у Студеницу 
мења човека?

Да ли је стециште најневероват-
нијих прича у Путничкој кући?

Представаља ли Сикстинска капе-
ла у Риму слом свих очекивања?

Да ли је Амстердам најбољи поли-
гон за испитивање сопствених прин-
ципа?

Хаџилук или хаџ (ходочашће), на-
шег аутора је „оно гдје идеш у потра-
гу за људима, а не за грађевинама“.

У једној другој путописној књизи, 
прочитала сам цитат од непознатог 
аутора: „Није суштина у самим пу-
товањима, већ у пријатељима које 
стичете на путу и због којих су та пу-
товања вредна“.

Путопис „Мемоари једног тури-
сте“, аутор Мари-Анри Бел (позна-
тији под псеудонимом Стендал), 
књига објављена у првој половини 
XIX века, садржи у себи и неке више 
животне истине, неке духовне аспи-
рације. У делу Максимовића се пре-
познаје та виша истина живота.

Рецензенти књиге „Хаџилук пле-
менитом сну“, Саша Шмуља и Лазар 
Пашћановић, оснивач и председник 
Клуба путника Србије, такође су 
били надахнути у својим поговорима.

У епском контексту, књига је у 
својству светилишта, у двогласју са 
путешествијем. Аутор, обрадује чи-
таоце и стиховима познатих песника, 
у сазвучавањем са путовањем о којем 
пише.

У реченицама има много лирског, 
рефлексивних назнака – и запита-
ности са дна душе. Такође, ту су и 
одговори – закључци аутора о не/
законитостима на овој планети, коју 
својим стопама походи – осваја, део 
по део, и речима обгрљује.

Завршавам овај текст, још једном 
цитирајући Мешу Селимовића:

,,Знам да је писање маратон, а не 
спринтерска стаза... Писање није 
егзибиционизам, већ озбиљан раз-
говор са собом, због себе и због дру-
гих. Диван, иако тежак посао, ако је 
задовољење истинске унутрашње 
потребе... Писање је властити ризик 
и интимна потреба... Књига постаје 
друштвено значајна ако је прихвате 
читаоци, све дотле је само лична ин-
вестиција“ .

Књига Бориса Максимовића је и 
за душу и за ум. Напаја лепотом чи-
таоца, коју је изнедрио аутор. Сама је 
себи препорука.

Канади, Аустралији и другде.
Међу уврштеним песницима на-

лазе се: Душко Трифуновић, Дара 
Секулић, Владета Вуковић, Милош 
Кордић, Стеван Тонтић, Радослав 
Златановић, Анђелко Анушић, Дејан 
Гутаљ, Бранко Чучак, Милена Севе-
ровић, Радомир Стојановић, Небој-
ша Деветак, Слободан Костић, Горан 
Симић, Радосав Стојановић, Ђорђо 
Сладоје, Емсура Хамзић, Здравко Кр-
становић, Боро Капетановић, Татја-
на Лукић, Мошо Одаловић, Бранко 
Брђанин Бајовић, Светислав Влахо-
вић, Ђорђе Врањеш, Душан Ђаковић, 
Ранко Чолаковић, Милка Божић, 
Ђорђе Нешић, Душан Праћа, Горан 
Сарић, Сава Крнета, Мирко Жарић, 
Драгослав Дедовић, Жељко Пржуљ, 
Милоје Дончић, Мићо Цвијетић, Ру-
жица Комар, Горан Врачар, Милан 
Пађен, Голуб Јашовић, Мићо Јелић 

Грновић, Иванчица Ђерић, Жељко 
Грујић, Живојин Ракочевић, Радомир 
Д. Митрић, Милица Јефтимијевић 
Лилић, Радомир Димић, Бранислав 
Зубовић, Тања Ступар Трифуновић, 
Маја Солар, Марко Ковачевић, Даја-
на Петровић, Милан Ракуљ, Никола 
Париповић и други. 

Мото антологије оличен је двос-
тихом Бранка Миљковића. ‘’Не знају 
куће где одоше људи,/ нит` позна 
јутро оне које буди.’’ У предговору 
на тридесет страна, аутор антоло-
гије Ненад Грујичић поред осталог 
каже: ‘’У мору српских избеглица с 
краја прошлога века, које се мери 
стотинама хиљада душа, изгнаним 
песницима је ипак, колико-толико 
било лакше. Они поседују таленат 
за расцват матерњега језика, који 
их и на пустој ледини може духов-
но скућити. Осећај да ће пропева-
ти на тему избеглиштва и прогона, 
ратних мука и страдања, даје моћ да 
се одвоје од плакатне слике догађања, 
да релативизују безизлаз у прису-
ству ништавила. Ова антологија 
показује жилавост духовног прин-
ципа и поезије, снагу живих талена-
та у матерњем језику, који надилазе 
вашариште дневне медијске слике и 
новотехнолошке логореје.’’ 

У делу предговора, под називом 
‘’Избегличка попудбина: узроци и 
последице’’, аутор каже: ‘’У својој на-
дутости, прогонитељи заборављају 
да међу прогнанима увек постоји неу-
ништиви промил изабраних и обеле-

жених светлицом матерњега језика, 
промил духовних људи и песника, 
какав се одувек, као златно зрнце у 
бурним токовима историје, налази 
у кориту бујице, где се тежина воде 
највише осећа и подноси. Песнички 
језик, за разлику од других видова 

комуникације, најдубље овековечује 
тему избеглиштва и прогона. Сваки 
егзил изазива непрекидно осећање 
бескућништва, искорењености и 
отуђености. Траума изгона досеже у 
сећање потомака и оставља генетски 
ожиљак личне, породичне и колек-
тивне драме. Али, ипак, катастрофа 
нема само аспект несреће, већ и лице 
метаморфозе која омогућава да из-
беглиштво добије убрзан, накнадни 
процес индивидуације, стваралачке 
кристализације, психолошке адапта-
ције и промене, победе и васкрснућа.’’ 

На 380 страна антологије ‘’Прог-
нани Орфеји’’, има много несваки-
дашњих песaма. Понекад опречних 
погледа на узроке и последице, сваки 
песник је проналазио свој израз, из-
лаз и пут. Песничка (људска) реаго-
вања на избеглиштво су и подударна, 
и различита, онда опет поклопљена 
са универзалним доживљајем не-
среће великих размера, са сићушним 
човеком пред Богом. 

Душко Трифуновић прецизно 
одређује деликатну позицију избе-
глице (измаглице, како је он гово-
рио): ‘’Јер моја душа јасно поима/ да 
је најтеже међу својима/ а душе само 
толико има/ колико делиш с душма-
нима.’’

У времену непрекидних таласа 
избеглица, изазваним ратовима на 
многим странама планете, анто-
логија српске избегличке поезије 
‘’Прогнани Орфеји’’, прва је те врсте 
не само на Балкану, већ и шире. 

Прогнани Орфеји
Антологија избеглих српских песника

одвијају у потрази за митовима и 
анализама поенти: сећања, забора-
ва и узбуђења са осећањем религије 
„непролазне реке“ љубави. У тој 
авантури само песницима и пес-
никињама, који имају слух за саже-
тост  „непреспаваних“ краћушних 
песама и прича, отвара се и смеши 
пут квалификовања међу важне и 
најбоље књижевне гласове. У тим 
„квалификацијама“ ево и ауторке 
овог занимљивог песничког руко-

писа.

Под називом ‘’Прогнани Ор-
феји’’, управо се појавила 
у издању Бранковог кола 

aнтологија српске избегличке по-
езије из Хрватске, Босне и Херце-
говине и са Косова и Метохије с 
краја двадесетог века, коју је саста-
вио Ненад Грујичић. У антологију 
су уврштени само они песници 
који су у личном искуству, на соп-
ственој кожи осетили ватру најно-
вијег рата у драми присилног на-
пуштања кућног прага.

У антологији ‘’Прогнани Орфеји’’ 
налази се 116 песника, од најстаријих 
рођених пре Другог светског рата па 
до најновијих који су још били деца у 
време избеглиштва и прогона у рато-
вима с краја двадесетог века. Већина 
песника своје ново станиште про-
нашла је у Србији, али и у Европи, 

к.н.
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Око нас и у нама Моћ и лепота природе

Одскок са дна у моћ живота

Радован Влаховић: Банатске припòвēтке,  
Банатски културни центар, Ново Милошево, 2015.

Љиљана  Дугалић: Лука у чаробном дворишту,  
Дуга, Сремски Карловци, 2015.

Татјана Црњански: Кад будем дрво, «Студио знак», Београд, 2015.

Гордана Малетић Лаза Лазић

Катарина Костић

Колико год били склони кри-
тици снаге учинка и за-
мамности којом нас хватају 

друштвене мреже, има примера што 
сведоче колико може бити корис-
ти од њих. Тако је фејсбук постао 
покретач и заједнички именитељ 
свакодневних бележака Радована 
Влаховића, које се сада појављују у 
форми књиге. Њих у контексту са-
времене српске књижевности мо-
жемо одредити као врсту дневничке 
прозе, записа којима је свакодневно 
започињао Влаховићев дан у пери-
оду од 2009. до 2012. године. 

Ову збирку записа, цртица, реми-
нисценција, пребогатих у детаљима 
и опсервацијама, није сасвим једнос-
тавно осветлити у њеној целокупно-
сти. Као што читање Влаховићеве 
прозе може започети од било које 
странице, тако се о њој може и го-
ворити из различитих аспеката, не-
важно којим редом. Али преобиље 
мисли, емоција, (о)сећања, сентенци, 
описа што се изливају на читаоца, 
истовремено и олакшавају и отежа-
вају задатак јер није могуће посве-
тити дужну пажњу свим појединим 
целинама, нити њиховим деловима. 
Зато интерпретација оваквих књига 
мора да се сведе на опште утиске. 

Пишчевe свакодневне белешке 
записа различитог су типа. Стога је 
овај банатски диван подељен на пет 
циклуса, већ према тематици, мада 
се оне, као јединствена целина, и те 
како преплићу. На три стотине стра-
на наилазимо на мноштво краћих и 
дужих искрених и непретенциозних 
цртица, најпре о животу Банаћана, о 
њиховим обичајима и наравима. Но, 
нису све писане у славу Баната, иако 
љубави код Радована за завичај има 
колико и за човека уопште, већ су 
део свеколиког промишљања о жи-
воту. Тако ће и остала четири циклу-
са „припòвēтки“, како их Влаховић 
назива, којима лепа реч приповедање 
даје обавезујући тон, на свој начин, 
садржати промишљања о животу и 
нама у њему, о свеколикој лепоти и 
обиљу драгоцених и тешких трену-
така свакодневице, која је за Вла-
ховића све само не баналност. Ови 
текстови сведочанство су трајања 
и постојаности. Најзад, да није раз-
умевања и емпатије, они за нас не 
би имали вредост коју носе. Јер, ова 
обимна књига резултат је свесрдног 
труда да се разумеју дешавања и до-
гађаји око нас и у нама, тежње да се 
као човек и у малом и свакодневном 
буде у хуманим релацијама са оста-
лима, баш као и у свему што је од зна-
чаја и крупно. Његова размишљања 
део су тежње за складним животом, 
ако хармонија подразумева тражење 
и проналажење човековог сићуш-
ног места у свеколиким збивањима, 
и његово тумачење. Она су доказ да 
и срећа и несрећа имају свој смисао 
кад их човек прихвати као датост у 
јединству супротности, а себе као 
извршиоца задатка, у хришћанском 
смислу. 

На настанак ове прозе утицали су 
људи, карактери, појаве, категорије, 
вредности, датуми. Али и располо-
жења, годишња доба, смене дана и 
ноћи, послови и дани, одјек речи и 
добростивости, или увреда, као и 
размишљања о појмовима, такође. 
У настојању да дефинише и разјас-
ни самоме себи феномене који га 
заокупљају, Влаховић се исповеда, а 
да не повређује меру, расправља без 
претензије да га назову учитељем, 
описује ситуације, а да се не жали. 
Он читаоцу нуди део својих раз-
мишљања без наметања судова. Уп-
раво та ненаметљивост осваја читао-
ца. То је квалитет који се и очекује од 
ове врсте књижевности, а она, иако 
позива на неку врсту одговора, у пр-
вом реду пружа естетски доживљај. 

Пријатност читања ових зани-

мљивих текстова подвлачи и бес-
крајна нежност коју осећамо на 
готово свакој страници. Она је у 
описима људи, жена и деце, у људ-
ским делатностима и њиховим про-
изводима, у поступцима, давању, у 
лепоти постојања, у способности да 
се све то сагледа и заволи. Тако је 
и њен учинак позив на смирење и 
љубав, на давање и праштање, иако 

пишчева намера није да даје савете. 
Па ипак, кад говори о међуљудским 
односима, који га често заокупљају, 
он не може а да не примети колико 
ови могу бити многоструки: „...сви 
заједно творимо један свет који је 
међусобно испреплетан у различи-
тим односима, у емотивним односи-
ма, у узајамности која увек мора, бар 
ја тако мислим, имати меру и склад“ 
(О посесивности). Или ће с мирном 
резигнацијом казати: „Не умем свет 
да гледам очима мојих непријатеља“ 
(О непријатељима). Или ће незадо-
вољно констатовати: „Много једни 
о другима знамо, али се не познаје-
мо, каква болна истина“ (Да ли се 
познајемо). Најзад, у запису О поно-
су без покрића, изговориће један од 
најлепших парадокса: „Схватио сам 
немогуће, сви смо у праву, и насмејао 
се грохотом себи, понајпре себи.“ 

Читалац књиге „Банатске при пò-
вēтке“ добиће пуну меру уважавања 
напора који је уложио при читању а 
очекивања ће му бити задовољена. 
Свако ће у њој наћи мноштво записа 
који га могу нагнати на размишљање 
о животу, јединственом по лепоти и 
противуречностима.

Дете је рекло да воли школу 
зато што после школске го-
дине долази распуст! Света 

једноставности! Дечја уста! Али 
на овој наивности, на овој искре-
ности, на овом смеху што се раз-
леже после ове изјаве, саградила је 
Љиљана Дугалић целу своју књигу 
кратких приповедака за децу у коју 
је уграђена потпуна наука љуба-
ви. Ова књижевна бисерна ниска 
о дечјем, породичном и школском 
животу приказује нам људску чис-
тоту у најплеменитијем виду, а ујед-
но је, наизглед скромна, али високо 
организована ова литерарна творе-
вина срезана читко и просветље-
но до најмањих ситница. Уистину 
поучна литература, приповедање 
Љиљане Дугалић, јесте, неосетно, 
врло озбиљна уметничка, етичка, 
естетска и духовна грађевина, а да 
се ни једна тежња списатељичина 
није наметнула као доцирање с ви-
соке катедре дидактике. Напротив, 
пред нама је једно толико благо и 
мило приповедање, какво се само 
пожелети може. Мајстор прозе, 
Дугалићева је, чини ми се, тајно 
и од саме себе, у ову књигу угра-
дила и своје велико знање и благо 
свог стила и познавање деце и лепу 
вештину књижевног израза и своју 
природну веру. Тако да је током 
целог приповедања била невидљи-
во присутна у свакој секвенци до-
гађаја, а да су деца и старији,  које 
описује кроз цело штиво, и у радњи 
и у духу причања, осећали њену 
благотворну личност неодвојиву 
од приповетке. 

Ова тетка главног јунака, Луке, 
испраћа буквално од самог рођења, 
до прага одраслости свог љубим-
ца, а да ни једним трунком није 
ускратила љубав  свим  лицима 
која се у књизи спомињу. Рекло би 
се да је ово породична прича, која 
захвата и суседе и дечје друштво, 
и школу, и цркву, и становнике 
једне незлобиве и сложне средине. 
Било би погрешно помислити да 
списатељка ствара једну идеалну 
средину, један прототип идеалног 
друштва хришћанске заједнице, да 
је сликала некакву утопију живо-
та по хришћанским законима, а то 
се могло десити. Међутим, Љиља-
на Дугалић, искусна књижевни-
ца, служила је само својој људској 
оданости доброти,  смислу, машти, 
својој имагинацији, као и свом по-
знавању духовних вредности,  које 
у нашем, у великој мери страдалом, 
измученом и деценијама од духа 
светога одвраћаном друштву, још 
и те како постоје и нису до краја 
затрвене. 

Лука је бистар, здрав, паметан и 
радознао дечак. Приче  су пуне ре-
алистичног приказа свих могућих 
углова развоја једног, паженог и 

маженог детета, кроз већином 
драстичне његове сусрете са жи-
вотом и феноменима стварности. 
Скоро по хронолошком реду спо-
мињу се фасцинантне фазе кроз 
које пролази почетник живота, 
који се смело, иако с поменутом 
наивношћу, али са храбрим и чис-
тим срцем, пробија кроз околнос-
ти. Он сазнаје, чуди се, не мири се, 
учи и судара се с неприкладности-
ма друштва и људи. Постепено је 
уведен у свет духа и вере. Месни 
свештеник га је освојио својом до-
бротом, људскошћу, несебичношћу 
и правичношћу, а све се то готово 
случајно, али под дејством виших 

сила, путем иконице из Свете Горе, 
развило у дубоко, иако још дечије, 
тачно схватање не само спољње 
светости, литургије и обичаја, него 
баш оне блажене светиње која је 
похрањена у души сваког човека. 
Приче су заправо танано вођене, 
Лука је сав у реалности савременог 
света, рекло би се чак у моди, и не-
ваљаним странама којима је обеле-
жена (и оптерећена) наша ствар-
ност, али он се, уз помоћ и других 
дечака и девојчица, готово нагло 
пропиње за својом суштином, у 
веровање као истинску чврстину 
бића. Поштујући раскошне форме 
богослужења и обичаја, литургију 
и пратеће чинове обреда, он сазнаје 
бит људске, па и своје на првом 
месту, природе. Природа човека је 
светиња. Ауторка ових приповеда-
ка то не наглашава, она пушта да и 
деца, и сами читаоци, то из прозног 
ткива јасно увиђају. 

У овој књизи наглашена је моћ 
и лепота (незагађене) природе. 
Појам раја и пакла толико је исти-

нито и тачно изнесен у представа-
ма очуване (и понижене) природе 
– у пољима, дрвећу, трави, ширини 
пејсажа, у недохватном небу, киши 
и другим природним појавама, а 
нарочито у цвећу, воћу, у поврћу, 
у благословеним даровима који 
су супротстављени неадекватној 
исхрани, вештачким и штетним 
производима брзе хране и другим 
негативностима неодговорног жи-
вота. Етичке дужности предста-
вљене су лако, као узгред; предста-
ве о крађи и поштењу, о другарству 
и себичности, о лажи и искрености 
и тако даље, увек у прикладним 
догађањима и моралним разреша-
вањима сваког конфликта. Скоро 
на свакој страници књиге, Љиља-
на Дугалић уприличује  збивања 
која бивају повод мале буквалне 
или компаративне лекције. Дата је 
дужна пошта књизи, књигама, без 
којих малишан неће одрасти. Ве-
села су, или кајањем и превазила-
жењем путем помирења, збитија у 
којима дете учи о противречности-
ма спољњег живота и о жртви.

С пољанчета на којем се игра 
фудбал, с реалне заокупљености 
ђака школским задацима, али и 
игрицама и безвредним активнос-
тима којима друштво замазује очи 
својим најмлађим (као и најста-
ријим) грађанима, дете се испе-
тљава и путем упознавања другог. 
Дете је себично по жељи да му се 
угађа, али о вредности другог учи 
га другарство, верност, а најпо-
сле и друговање с особом другог 
пола. Освајање света и смисла пу-
тем љубави, која је још мутна као 
представа, али јасна као Божји дар, 
јунаци Љиљанине књиге пролазе 
кроз битне вредности света, према 
којима стичу свој лични однос. За-
нимљиво је споменути, ма да се то 
по себи разуме, да у књизи Љиља-
не Дугалић нигде нема стереотипа: 
карактеризације личности су савр-
шене, чак и кад се ради о личности-
ма браће и сестара, блиских рођака, 
или људи истог занимања. Изнад 
свега лебди дух тетке Тије, која се, 
најзад, у целини овог не чаробног 
дворишта, него ове чаробне књиге, 
поставља природно као оличење 
брижног субјекта –толико нашем 
уму и срцу блиског, спокојног и 
ангажованог небеског и земаљског 
анђела.

«Ја сам сањар који се усудио да 
дотакне жицу по којој иду само 
најхрабрији и најлуђи. Нисам 

се попела на њу. Само сам је дотакла 
својим дугачким прстима. Уметнич-
ким.» 

У овој реченици сублимирано је 
животно и уметничко искуство Татја-
не Црњански сведено на оптимално 
искристалисану димензију: дотицање 
смрти у животу и живота у смрти, са 
шансом 50% према 50. У тој димен-
зији одвија се проток мисли и осећања 
главне јунакиње романа.Тај проток је, 
фигуративно речено, океанских раз-
мера ако токове мисли поредимо са 
воденом стихијом, а та асоцијација се 
просто намеће због неутољиве жеђи 
јунакиње, односно ауторке, од првог до 
последњег дана проведеног у болници. 
Сваки болнички дан, укупно двадесет 
пет, осмишљен као поглавље у књизи је 
«дан живота». Уистину балансирајући 
између живота и смрти, према меди-
цинској прогнози, ауторка је у дубини 
свог бића знала да јој је суђено да оста-
не у животу, али је знала и да тако треба 
да буде. Њена интуиција је прерастала 
у свест, у спознају о самој себи, али и 
о спољњем животу. У њеном мозгу и 
срцу се формирао усавршени скенер 
за јасне слике и представе о животним 
ситуацијама у којима је била учесник и 

саучесник, по свом избору, а више по 
датости, по вишој сили, по писаном и 
неписаном стању ствари. Све чујнији 
импулси њеног срца обликовали су се 
у разговетан језик, све је боље разуме-
ла говор свог срца и стицала самопо-
уздање.

У будном стању и у сновима, између 
многобројних монолога и дијалога са 
својима и са својом сабраћом по перу 
и по кичици, живим и покојним ства-
раоцима, ауторка је прошла кроз ви-
шеслојевито чистилиште тела и душе, 
док није своју вољу очеличила опре-
дељењем да је «оптимиста у песимис-
тичким условима». А до тога је води 
јасна мисао да је «извор болести у духу, 
зато дух може да излијечи већину бо-
лести». Таква размишљања на јави и у 
сновима, у виду монолога или дијало-
га, омогућила су јој да не потоне испод 
животног дна које је додирнула, већ да 
се отргне, одскочи, вине се увис, у су-
срет моћној енергији живота. Као кад 
пливач исплива на површину са дна 
мора, па граби ваздух снажним уди-

сајима. У том одскоку са дна на повр-
шину живота, Тања је стекла димензију 
више, у односу на нас обичне смртнике 
јер се по инерцији стално уздиже изнад 
те површине, и хрли према висинама. 
Осећање супериорности према животу 
природно замењује претходно осећање 
инфериорности. Степен њене физичке 
и менталне издржљивости је натпро-
сечан. Њих храни растућа креативна 
енергија, којом се постиже победа ду-
ховне моћи над телесном. То избија из 
страница ове књиге, нарочито када се у 
својим сновима присно дружи са умет-
ницима који су се снажно остварива-
ли у свом делу баш зато што су у њега 
уградили и своју надљудску телесну па-
тњу: «Ожиљци су места кроз која једно 
биће улази у самоћу другога», поверава 
јој легендарна мексиканска 
сликарка Фрида Кало. Тањи-
на Фрида стоички опстаје на 

пиједесталу хероине зато што се славна 
сликарка према својој телесној патњи 
односи природно, чак победнички: 
«...Да, ја сам сликала своју сломљену 
кичму, ране на нози, изрезано срце, крв 
која је истицала из пререзаних вена, 
стрелицама избодено тело, себе ураслу 
у земљу, крваве мрље на белим чарша-
вима, фетусе. Да, све сам ја то слика-
ла и сви су се шокирали мојим болом и 
патњом. Шокирали су се, па шта, ја 
нисам сликала да ми се други диве. Сли-
кање је било мој бег из стварности... И 
летела сам, не само у сновима». Фри-
дине мисли се уграђују у Тањине: «И ја 
летим. У сновима. У машти. Можда ме 
баш машта и спасила од смрти. Маш-
та, Фрида, а не храброст».

Ово место у књизи указује недвос-
мислено на опредељење јунакиње ро-
мана за живот. У њој је сазрела спознаја 
да је живот највећи изазов за човека и 
први услов за пловидбе «мед јавом и 
мед сном». А у том неомеђеном прос-
тору бесконачне су могућности за игре 
светлости и боја у речима и на сликама. 
Смисао живота је у стварању. И ту се 
окончавају све дилеме о «бити или не 
бити». Телесни живот може да буде све-

Наставак на стр. 18
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Поезија о клесарима надгробника

Приватни интерес под 
маском општег добра

Радован М. Маринковић и Ника-Никола Стојић: Споменарци,  
Библиотека општине Лучани – Гуча, 2014.

Илија Марковић: Пљачка им материна!, Кућа добре књиге, 
Нови Сад, 2013.

Чедо Недељковић

Витомир Теофиловић

Драгачевски појци, рапсодисти 
Радован М. Маринковић и 
Ника-Никола Стојић наста-

вљају да заједнички пojу историју 
и етнологију Драгачева и околине 
о чему, сем ове најновије говоре и 
друге њихове књиге, а ми наводимо 
само неке: Драгачевске молитвенице, 
Драгачевски аманети, Камене књи-
ге Радослава Чикириза, Чуваркуће, 
Где цвета лимун жут, Младалачке 
тугованке. Сам назив нове песмари-
це Споменарци упућује и на њихов 
тематски оквир. Аутори поју о кле-
сарима надгробних споменика, спо-
менарцима, зачетницима народне 
наивне уметности у камену у којој 
је најпознатији и најсамосвојнији 
тумач народнога духа Радослав Чи-
кириз, наивац из Ртију. Од њега су 
позајмили име следбеници, клесари 
па су сви они чикиризи. Ова збир-
ка песама споменарки молитва је за 
чикиризе, за оно што су они у камене 
биљеге длетом уклесали и оставили 
као поруку и поуку кроз време и не-
време како у уводној песми каже Н. 
Стојић. Но, она се мора схватити и 
као молитва, нама садашњима и бу-
дућима да сачувамо оно што су они у 
камену написали и нарисали, молит-
ва да се не забораве.

У овим песмама (има их 49, а мно-
го је више Маринковићевих) основа 
је споменички епитаф на коју долази 
песничка надградња, мисаона и емо-
тивна, у стиху углавном римованом 
код Маринковића и слободном код 
Стојића. Тако песник полази од на-
писа Филип Домановић (1868 – 1938) 
и обавештава да је он чемеран, робо-
вао у Светском рату у коме је три 
сина изгубио. Домановић је био по-
знати клесар: 
Велики мајстор из Драгачева.
Под руком му и камен пева. 
Клесао вињете, розете,
фризове, голубове и крстове.
У ставу ‘’мирно’’ војничке фигуре,
јер они никуд не журе. 

(Песма Жив био).
Целовито гледано, песме у овој 

збирци обухватају три круга мотива: 
мајсторско-занатлијски, домаћин-
ско-земљоделачки и слободарско-ра-
тнички. Клесари су представљени не 

само као мајстори који обрађују ка-
мен него и као својеврсни уметници 
који на основу података које добију 
од родбине састављају текст и, што 
је још важније, ликовно обликују 
биљег. Епитафи најчешће имају дос-
та типског 

(овде почива раб божи ...... земљо-
делац из...... поживи ... година... Бог да 
ми душу прости... споменик му подо-
гоше), али и податке о покојниковом 
учешћу у ратовима за слободу, у којој 
је чети, батаљону и пуку био, где је 
погинуо. На старијим споменицима 
се осећа дух старословенског језика 
што је најочигледније на спомени-
ку Јанку Молеру Михаиловићу на 
гробљу у Негришорима:
Человјек јако трава
Дние его јако цвет Селнии
Јако дух проиде в нем и будет:
Истина Господња пребивает во-
вјек.

Љубисав Кукић, чикириз над чи-
киризима, у надгробник је урезао 
стихове:
Остави овај бели свет
и прну небеском плаветнилу
у круг добри(х) серафима
да песмом својом весели
сен родитеља својих.

Оба песника стиховима истичу да 
су каменоресци придавали велики 
значај ликовној страни споменика 
чија је функција да, уз епитаф, тачно 
и живописно представе покојни-
ка. Ту је развијена богата симболи-
ка у којој је јасно шта који предмет 
симболизује. Војници и ратници на 
споменицима имају кубуре, сабље, 
пиштоље, бајонете, пушке, чизме, 
копоране, шајкаче; сеоски кметови 
и људи из власти – печате, звона, 
јанџике, штапове, фермене, антерије; 
девојке – чедна лица, танке трепави-
це, јелечад, сукње крсташице; земљо-
делци – рало, мотику, срп; мајстори – 
рендић, чекић, шпиц, длето; дoмаћи-
це – преслицу, вретено, крављачу. 
Тако Стојић каже да клесар Војислав 
Кузмановић ратоборцу помене све 
бојеве и медаље и још у камен уклеше 
сабљу и дугу пушку. Човеку из вла-

сти, уз текст, придода печат и штап, 
добром домаћину кључ, сат и ланац, 
домаћици напише колико је синова 
и кћери изродила и уклеше још пре-
слицу и крављачу, мајстору уреже че-
кић и длето, ренде или брадву. Дакле, 
каменорезац Војислав Кузмановић 
карактеристичним предметима сим-
болично показује какав је био и чиме 
се бавио покојник.

Стојић и Маринковић примењују 
различите поетске поступке и тех-
нике. Они су другачије песничке 
природе. У поезији првога превлада-

ден на крајњи минимум, скоро на нул-
ту тачку, а истовремено веома стиму-
лисан и осмишљен снагом духа и ума. 

Прави живот није онај спољњи 
већ онај саздан креативном маштом, у 
коме су снови сам живот. Присећајући 
се у једном од својих снова пасторал-
них момената везаних за народне оби-
чаје њеног родног краја – такви момен-
ти су у овој књизи увек пасторални – у 
којима су храна и пиће незаобилазни, 
врло сугестивно саопштава: «И у сну 
може да се пије». У сну се човек наужи-
ва живота. Само треба умети сањати. 
Али, у Тањиним сновима нема случај-
ности. У споменути сан у коме се опи-
сује божићно славље, уткано је сећање 
на епизоду када је баш на Божић била 
кажњена од својих родитеља да не буде 
положајник, чему се, као сва деца мно-
го радовала. 

Познате писце и сликаре за којима 
ауторка има потребу као за ваздухом, 
са којима је у постојаном дијалогу на 
своју запитаност пред животом и пред 
смрћу: Достојевског, Модиљанија, Ван 
Гога, Фриду, Милену Барили, Јесењина, 
Хемингвеја, Рубљова, Саву Шумано-
вића, Буковског... који су у њеним сно-
вима толико стварни, као да су присут-
ни у њеном животу, понекад доживља-
вамо као јунакињине двојнике, њену 
увишестручену умну и емотивну снагу, 
али исто тако и као искомпликовано 
трауматично стање. Рекло би се чита-
лац је и гледалац гротескне представе 
која се одвија у болници. А и то више 
није чудно и неуобичајено. Некада се, 
са патосом, говорило: цео свет је по-
зорница, а данас резигнирано прихва-
тамо да је цео свет болница. 

Болница је најмасовније уточиште 

савременог човека који функционише 
једино под дејством седатива и мор-
фијума. Тања о томе све зна, кроз све 
то је прошла, али се просветлила: „Не 
знају од чега болујем. Кљукају ме табле-
тама. Ја њима ништа не верујем... Као 
да било ко зна где је граница између 
лудила и генијалности.“

Болница је стил живота, јер обећава 
оздрављење од свих постојећих и непо-
стојећих болести, нарочито ових дру-
гих. Репертоар таблета против болова, 
седатива и морфијума неисцрпан је. 
Лече се последице, а не узроци. Масов-
но људи болују од „неправде и од муке“ 
као Петар Кочић. Њега сместа прогла-
сише лудим, данашње дијагнозе се ка-
муфлирају под разним, неразумљивим 
именима.. Може ли болница Тањи да 
помогне седативима против патње што 
није могла да присуствује сахранама 
брата и родитеља. Није било пара на 
почетку новог емигрантског живота. 
Од те туге Тања се разболела, а потом 
је ментално ојачала прошавши кроз 
чистилиште душе. Није она оздравила 
од лекова и од седатива. Њу је излечио 
анђео чувар из снова: узео је за руку и 
довео на родни извор. 

Растајући се са Николом Теслом у 
својим недосањаним сновима Тања их 
претвара у јаву, у свом дому, са својим 
мужем и синовима, у свом природном 
амбијенту, у коме са палетом и кичи-
цом у руци, шета „од једног краја земље 
до другог“, окружена плејадом сабраће 
по кичици и перу, од којих учи, проши-
рује своје сазнајне хоризонте, узлеће 
попут сокола у неосвојене висине, али 
и завирује у непрозирне, тамне дубине, 
понајвише уз помоћ Фјодора, то се већ 
наслућује. Тања је научила да слуша и 
тумачи откуцаје свога срца, њена кре-
ативна енергија умеће да распореди 

свако животно искуство од 
усхићења до неутешног бола. 
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манихејски делимо свет на добре 
и лоше момке, „наше“ и „њихове“, 
напредне и назадне, анђеле и ђа-
воле... Наша је константа да дуго 
трпимо јарам, али и кад смогнемо 
снаге и храбрости да га збацимо, 

изгубимо се у пространству слобо-
де пре но што је и препознамо као 
реалну могућност. „Петог октобра 
смо били пуни вере као шипак ко-
штица, шестог – као коштица пуна 
шипака. (...) Победисмо петог, изгу-
бисмо шестог.“

Зашто? „Чим се ослободе јарма, 
Срби легну на руду.“ Ми смо то-
лико кратког даха да и пуку наду у 
боље сутра већ сматрамо победом: 
„Да се шестог догодио пети окто-
бар, знали бисмо који је данашњи 
дан.“ Ми не само што сутра нисмо 
претворили у прекосутра него смо 
се вратили у прекјуче! 

Вечно следећи празна обећања 
као неприкосновену објаву, не 
умемо ни потенцијалног вођу да 
препознамо. „Једва смо га нагово-
рили да буде наш. Кад оно – Дома-
новићев вођа.“ Наша тактика лако 
ћемо претворила се у стратегију 
никако и никад. 

Имамо изреке вредне Гетове 
хвале, али лоше их са општенарод-
ног језика преводимо на актуелни 
српски. Још верујемо да ћемо више 
тикава посадити заједно са ђаво-
лом него својим рукама: „Да су 
социјалисти и комунисти покупи-
ли прње, не би легалисти тражили 
крпе и крпице.“

Тешко разабирамо да је и сила 
инерције својеврсни легализам, 
иако обичајна традиција обухва-
та и патријархални етос предака и 
козу ностру. Зато пред собом гле-
дамо трагичну гротеску: „Органи 
гоњења их де јуре, а они де факто 
не беже.“ И ко се усуди на одлуч-
није кораке, залута у лавиринту 

наших норми и прописа: „Да стра-
не Бермудског троугла нису исте – 
знали бисмо који проблеми владе 
превлађују: не зна, не може, неће.“ 
„Или не сме!“ – слободно можемо 
додати и четврту опцију изговора 
што се не чини ништа, односно, 
како би то рекао прећутни шеф ма-
фије гроф од Лампедузе, „чини се 
понешто да би све остало исто.“

Епохална обећања свакодневно 
најављују историјске кораке, на-
род у то масовно верује јер нада је 
непобедив појам. Додуше, није све 
у фикцији. Између редова се про-
бијају зраци велике истине, најаве 
светле будућности: „Ми нудимо 
највише – украшћемо најмање.“ 
Овде се поткрала, старински рече-
но, типографска грешка – писац је 
вероватно написао: „узећемо вам 
најмање“ за сва добра која нам неу-
морно чине од јутра до сутра. 

Ко не види стварност на објек-
тиван начин, чини му се да немамо 
ни хлеба, а сваког дана нам пред 
носем теку реке меда и млека. То не 
би било могуће да пред нама није 
чаробна кутија: „Даљински је про-
дужена рука власти.“ Неупућени 
осуђују власт да је неписмена иако 
је писменија од свих досадашњих – 
има дупле, и обичне и купљене ди-
пломе. Уз то је и високо психолош-
ки образована, зна да што се више 
гледа телевизија, мање се мисли. 

Но, сатиричар није (само) део 
масе, он је и индивидуа која би да 
зна „збиља, шта је иза циља?“ На 
то тешко и сложено питање, како 
га најчешће називају политичари, 
писац нам не даје одговор из ру-
кава већ између редова дуж целе 
књиге. А ако хоћемо брз и једино 
меродаван одговор политичара, он 
питијски мудро гласи: „Све је апсо-
лутно релативно.“ То је само наоко 
оксиморонска тврдња, са стано-
вишта старинских наука логике и 
физике, које биполарно сучељавају 
појмове релативно и апсолутно. 
То је у нашем друштву чиста смеша 
и позитивних и негативних елеме-
ната. Криминалци ће бити милио-
нери докле год се не докаже да су 
покрали неке друге милионере, јер 
оптужба да су покрали свој народ 
је крајње бесмислена – кад је народ 
имао милионе?! Зато не ваља жу-
рити са структуралним реформа-
ма, то је дуготрајан процес: „Сви су 
изгледи да ће власничка трансфор-
мација бити приведена крају кад 
буду приведени први и последњи 
лопови.“ А за јад и беду сами смо 
криви: „Не би догорело до ноката 
да нисмо пушили пикавце.“

 Генерално гледано, ми одувек 
водимо активну и уравнотежену 
политику – колико смо против све-
та, толико смо и против себе: „Од 
боја на Косову бијемо битке са со-
бом или ратујемо са светом.“ Рат 
и мир за нас су две стране исте ме-
даље или, да кажемо његошевски, 
то су чаша меда и чаша жучи, које 
зазивају једна другу и наизменично 
се смењују: „Збогом оружје! Добар 
дан, туго!“

Ми бисмо много брже напре-

вају приповедни тон, епско излагање 
догађаја, описи и нешто лаганији 
ритам. Песму Мајстор свих заната 
почиње стихом причао ми Вучко Јан-
ковић да би затим исприповедао Ву-
чкова казивања. Та епичност се види 
и из стихова у песми Каменорезац и 
гуслар: 

А кад утихну чекић и длето, / за 
празнике и друге годете, / струне му 
се са гусала огласе, / са њих јуначке 
песме полете. 

Маринковић је склонији лиризму, 
шкртији на речима, лапидаран; ми-
сао и емоције држи у набрекнутом 
оквиру. У његовим стиховима чес-
то налазимо именицу до именице, 
најчешће у номинативу, без иједног 
придева и глагола. Стил делује одсеч-
но као звук затварача на пушци. Ог-
рубеле војнике из епитафа он овако 
симболизује: Крстови. Трубе. Орде-

ни. Реденици. Гусле. Пушке. Свирале. 
Димискије. Опанци и чизме. Јелеци 
и антерије. Тим спољним средстви-
ма он осликава биће покојника, круг 
представа у којима је живео и де-
ловао, опредмећује ликове умрлих. 
Чврсто набијено, згуснуто, а све што 
треба казано.

Маринковић и Стојић збирком 
Споменарци настављају плаву крај-
путашку и гробљанску линију коју 
су започели чачански књижевници 
Бранко В. Радичевић и Радојко Ни-
колић. Приказали су нам упечатљи-
во и разуђено сељачку ратничко-
слободарску и земљоделачку Србију 
онакву какву су је у камен уклесали 
каменоресци чикиризи, Србију која 
постоји још само на гробљанским 
белезима. Збирка делује као парастос 
и вјечнаја памјат тим изворним умет-
ницима наивцима.

Илија Марковић је већ пола 
столећа сатирични хро-
ничар наших друштвених 

збивања и незбивања, великих 
обећања политичара и мршавих 
резултата, друштвеног берићета 
које на путу од речи до дела изједу 
незајажљиви скакавци...

Но, почнимо од Илијиног из-
ворног литерарног опредељења: 
зашто афоризам а не нека друга, 
пространија књижевна форма? Ве-
роватно је иницијални мотив исти 
као и код осталих сатиричара који 
су стартовали шездесетих година 
протеклог века – афоризам је упра-
во због своје специфичне поетике 
у временима сапете слободе изра-
жавања имао знатно шири радијус: 
слао је поруке посредно, метафо-
рично, што веће форме нису могле 
без остатка, јер би се, бар између 
редова, назирала конкретна алу-
зија. У афоризму је адресат запре-
тан – виновници наших јада мора-
ли би сами себе да препознају, па 
им је било боље да се „праве луди“ 
него да се идентификују као нега-
тивци и друштвене штеточине. 

Но, погледајмо ту поетику на 
делу из визуре самог писца. Пре 
свега, афоризам је призван као тук 
на лук, као судар логоса и хаоса, 
истине и лажи, памети и глупости: 
„Афоризам је јединица за збиљу 
– кад дара преврши меру, сатира 
добије на тежини.“ Но иако је нај-
мањи тег на ваги истине и морала, 
он је и симбол целокупног мерног 
система: „Афоризам је реч, рече-
ница, прича, роман. Алфа и омега 
српске сатире.“ Тако су иницијални 
мотив и најбоље тактичко средство 
сажели у себи супстрат свих других 
форми. „Афоризам је кап истине у 
мору глупости“ – вредносни лак-
мус и малих и великих прича. Лу-
кавство књижевног ума, како би 
то рекао Хегел, претворило је зна-
чењску јединицу – молекул смисла 
– у универзалну форму. Афори-
зам је преузео на себе највећи те-
рет: „Најмања књижевна форма 
је највећи изазов. Мања форма од 
афоризма је – језик за зубе.“

Назив књиге је модификова-
на народна псовка, која уместо 
најчешћом речи из српске verba 
vulgata почиње речју која симбо-
лизује читав радијус лоповлука – 
од џепарења до провале кућа и ба-
нака. Но, у овом следу речи и њеној 
фолклорној интонацији јасно је да 
је осуда сатиричара далеко шира, 
да обухвата све зло које нас опседа 
и урнише. Ту је задржана значењска 
матрица изворне псовке, њена уни-
верзална тематска ширина.

Сатиричар је далеко од моралне 
наиве, оптерећујуће одлике нашег 
менталитета, склоности да (о)лако 
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довали – корацима од седам миља 
– да смо спремни за брз напредак! 
Засад је само вођа дорастао том 
идеалном темпу, радном времену 
од пет изјутра до пет иза поноћи. 
Но, ни он није од челика или мра-
мора и све му је тежи рефрен „ја-
па-ја.“ Мора хитно да добије колек-
тивну хорску помоћ, било варијан-
ту „и ја, и ја...“ било верзију „и ми, 
и ми...“

Има ту и тамо гласина да влада 
не воли критику и примедбе. То је 
погрешно схваћена мимика наших 
врлих функционера. Природно 
је, као што је случај са свима који 
држе до свог угледа и изгледа, који 
су морално и материјално одго-
ворни, да се мрште на примедбе и 
подсмехе. Меродавне су једино од-
луке и саопштења, у којима се сви 
грађани без разлике чак и јавно по-
зивају да дају предлоге и замерке. 
Неки апели, да би се дубље дојми-
ли поданика, имају и императивну 
форму: „Кочничари, напред!“ „Е? 
У!“, „Гледај куда идеш да не би уга-
зио у политику!“, „Ђиха, ђиха, че-
тир` стуба...“, „Стрела је одапета, 
нека се припреми циљ!“

Попут политичког дневног 
реда од триста тачака по седници, 
и Илијина књига је свеобухватна. 
Свашта он тврди, чак и ствари које 

нису морално-политички подоб-
не – „Борба против корупције је 
криминална“, „У ланцу свињарија 
брњица је карика која недостаје“, 
„Од лоповлука се може поштено 
живети“... Има и малодушних, де-
фетистичких порука, што не при-
личи једном фајтерском сатирича-
ру: „Срби су мали народ. Ниједном 
проблему нису дорасли“, „Народ 
се пита на кашичицу“... А да смо 
правна држава, у ком смеру убрза-
но идемо и начелно и у појединос-
тима, Илија би одговарао за увреде 
типа „Доушник је дописни члан 
Полицијске академије“ или „Што 
да поднесем оставку кад ништа 
нисам радио?!“. У једном полу-
писменом и трачерском друштву 
рекла-казала неупућени би могли 
да помисле да се ту мисли на неке 
конкретне функционере наше вла-
де!

Све у свему, Илија Марковић 
је написао књигу о свему и сва-
чему што се год збива и снива, а 
што је и ову власт, најнапреднију 
од свих досадашњих у нашој исто-
рији, критиковао жестоко као оне 
никакве бивше доказ је колико је 
код нас и слобода узнапредовала: 
може се слободно критиковати и 
оно што не заслужује никакву кри-
тику! 

ПЕСНИЦИ ИЗ СРПСКОГ РАСЕЈАЊАИгор Ремс
(Немачка)

Кустендорф
Жад  
Жад  
Жад 
Цури обронцима Дрвенграда

Седам дана плод у оку  
Голем  
Голем као Твоје чело 
Гребен са којег ми машеш разапе-
тим једром

Дојке љубим 
Твоје месечасте купе 
Воћне грудве у устима  

Ваздухом плови молитва као ка-
мен
Још си само одјек црне уре на хо-
ризонту

Перуђа
Град зобље кораке
Простирем их трговима
Као ланене чаршаве

Плеше у венчаном руху
Трешњар
Златни етрурски месец

Мирисна рука времена
Држи куле уснуле у ваздуху

Камен господских сенки
Опасује ти бедра

Тешка столетна врата
Звезда на челу
Путоказ намерницима

Најдебљи зид урања
Смелим рукама неимара
Дубоко у самозаборав

Лет за Палермо
Одасвуд плаво
Дубоко
Медитеранско

Над нама светло
Прозрачно
Господе 
Као Твоје
Замишљено око

Бела стада
Шпалири вуне
Нанизани рукама ваздуха

Скривају изникло острво
Из океанског оклопа

Ударају 74  била
Од ледене светлости
Која држи  небо
Бездно што зјапи

Метална влат титра
Као кап росе
На испруженом
Купиновом врату

Корчула
Последњом снагом старца
Брод упловљава у малени пристан
За њим остаје дугачка коврџава 
брада

Корчула укотвљена вековима
На грудима августа распупчена 
дрема

Велика Госпојина удара равно у 
теме

Тврђава у топлотном испарењу
Игра пијаним покретима

Стари топови зинули на нас
Ко зна хоће ли икада заурлати

Силазимо
У наручју носим најлепшу жену

Метеори
Молитвом
Успеле се босоноге

Веру се ноћу
Образима сивих литица

Јутром

Када изађе младооко Сунце
Застану да огреју озебле дланове

По крововима им златоруно подне
Спустило светлосне лестве

Монаси
Са хлебом у рукама
Застрли небеске столове

Чекају да сиђе

Нечујно корача време

Атос  православља
Угледах те храм свемоћан
У млечној магли праскозорја
Како израњаш  у јутрењу распева-
них монаха
Стено мушка  Куло  Једро  
Лађо зимзелена

Осветљен си брод у мрклој ноћи
Где бучи језива пустош
Палубом древном дух твој зрева
Светли мудрост непрозирна

Сјајна ти леђа црква
Блистав ход у јасноћи

Вековима чист језик носиш
Лист звона у свечаној зори
Милосрђа знак

Младим длановима појиш нас 
Првом росом сакупљеном
Са исликаних зидова

Пловиш а стојиш у месту

Београд
Са рекама
Утиснутим у теме
Плови Бела Лађа

Златне ти обрве
Доје девице Русалке
Жедном ногом
Да не пређеш
Капију отворену
У зениту горњем

Светлочело Сунце
Отворило двери
Из облака када се вратиш
Да те дарује
Камењем зрелим

Богове речне
Светлошћу 
Да нахраниш

Милан Буњевац
(Француска)

Дунав и Рона
Узводно ме очи воде
са југа на север
обалом Роне
Чемпресе би већ
јабланови да смене
Израњају из воде
и зеленила
успомене
и сене
Обалом Дунава
Јабланова дрворед
До у недоглед

Моја улица
Моја улица је река
два пута не ступаш
у исту
истом ногом
Дању хучи
утихне ноћу
исти звуци нису исти
Гласна довикивања позника
разбијају се о зидове звона
кличу под затворени свод
и распрскавају се као кликтави 
ватромет
Соба је настањена недосањаним сно-
вима 
и неукроћеним сенкама
Соба је завера неукроћених сенки
и недосањаних снова
пуцкетавих духова који станују 
у старом бакином ормару
и измаштаних створења која путују
од угла до угла бешумно
Радознало расположене приказе
прикрадају се од угла до угла
ока и од погледа
шмугну бешумно
У зраку сунца који се пробија
кроз прозор
брауново кретање прашине

На извору Лизона
Маховина на суром камену
Сунце за стаблом бора
Свежина у смирај дана
Поток мрмори под маховином
Сунце се клони слемену
Свежина се увлачи уз кичму
Корак кратак и дах
Под стопалом шљунка шум
Слапова далеких хук 
Стаза кроз честар четинара
Јаз старога млина
Понорница из пећине куља
Промакну тих и лак
По води сунчев зрак
Коњиц вилењак

Млин на Сиули
Ждрал у шевару
Врба жалосних коса
Река у сумрак

Срушена крова
Сва бршљаном обрасла
Развалина млина

Грануће
Бисерje што сребром 
озрни густо појас језера
чили и гасне
Избледело и нестало
Одмаглило некуд
Једно малешно место напуштено
Нежном руменилу препуштено
Једва приметном
Па све јаснијем 
Изразитијем
Одлучнијем
Хтело би некуд
Али над њим нешто као 
батина
Мочуга нека
Дебела и црна
Врло дебела и врло црна 
И дугачка
Врло дугачка
Необично страшно невероватно
дугачка
Нигде никад не видех
мочугу тако дугачку 
Како је само могућа
тако дугачка
тако дебела
тако црна
мочуга
Притиска руменило
Тлачи га и гуши
Мородави
Не да му да се изрази
Руменило које је већ црвенило
Она се од њега оздо 
жестоко жари
Жари се, али се не да
Црвенило је све журније и жешће
Mочуга је још увек ту
Непоколебљива
Непролазна
Питање је да ли ће икада попустити
Тако дугачка дебела црна и страшна
моћна мочуга
Да ли ће икад жар успети
да је сажеже и развеје на ветру
Сумња је допуштена
Како то само дуго траје.
Могло би трајати вечно
Ту неизвесну битку
између жаришта и мочуге
да гледам више не могу
И да стрепим за исход
Иако знам да је известан
Или би бар требало да је
Сумњом ме мучи мочуга
Поглед скрећем на тренутак
Само један
Ипак морам знати на чему сам
На чему су жар и мочуга
Да ли је најзад сагорела
Поново поглед скрећем
Али сад од блеска
Облак се расплинуо и нестао
Склапам очи

Бранко Шкорић
(Холандија)

Песма
(посвећена Бенковцу)

Јутро је!
Просу се небеска светлост
над мојим градом!
Мати ме буди и говори: 
Време је,  сине!
Од додира њене топле руке 
заче се Песма у мојим грудима. 
Песма љубави!
Устајем и излазим у нови дан,
пун тајни олисталих шума.
Слушам  “глас неба” - снажни
зов природе који опомиње . . .
И увек напред!
Загледан у даљину - погледа јасног;
С песмом све даље и даље . . .
Она ми даје снагу и светлост очи-
ма, 
да ме воде на крилима завичаја, 
у непознати свет - у живот!
Док буде живела у мени, 
биће наде!
Песма, неиспевана! Вечна!

Ноћни мир на Рони 
Журно се низ вунене џомбе спотиче и тоциља
буцмасти месец скачући с једног облака на трећи
чупави мистрал пред смак васељене бесомучно урла
а у његовим предасима понекад и лавеж псећи
допире у сасвим неправилним размацима
однекуд врло далеко ваљда с другог света 
или онкрај аутопута претрпаног теретњацима
који гуди и стење као да се рашива планета

Па ипак је све спокојно и дубоко спава
мада се не чује баш добро како расте трава
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Урош Дојчиновић: Две гитаре, Удружење књижевника 
Србије, Београд, 2015.

Запис о књизи
Летње филмске чаролије

Гордана Крајачић Душан ЦицвараО неким људима немогуће је 
говорити а да вас не запа-
хне тон одушевљења пред 

оним што су они урадили: један 
од таквих је београдски гитариста 
Урош Дојчиновић, двоструки док-
тор наука, уметник који је концер-
тирао преко три хиљаде пута ши-
ром кугле земаљске, објавио преко 
шест стотина стручних радова, 
снимио више од шездесет дис-
кографских издања. Добио је више 
од педесет награда, медаља, пла-
кета и диплома. Готово вас ухвати 
вртоглавица од свих ових цифара! 
Притом, Урош је остварен и као 
супруг и родитељ и има ону дивну 
и такође ретку особину великих 
људи којима сметају похвале – сма-
трајући да је све што ради сасвим 
природно јер га је његова природа  
и заљубљена опчиње-
ност гитаром терала да 
то чини. Његова мајка 
каже да му је довољно 
само два са два метра 
простора и гитара па да 
се осети сретним!

Уз све обавезе кон-
цертирања и педагош-
ког рада, Урош сматра 
и да је сасвим природно 
и да пише књиге; њего-
ва „Гитара на Балкану“ 
из чијих би се само фус-
нота могао одбрани-
ти још један докторат, 
чини да се пред њом 
постидимо сви ми му-
зиколози заједно,  јер је 
писана научнички сис-
тематично и прецизно, 
али и са уметничким жаром. Најно-
вија Урошева књига „Две гитаре“ у 
издању Удружења књижевника Ср-
бије скромнијег обима од стотинак 
страна открива уметнике (и једног 
градитеља гитаре) који су својим 
деловањем развијали љубав за ка-
мерно музицирање на две гитаре 
на овим (доскора нашим) просто-
рима, током протеклог века. Сас-
вим је тачно да пишући о другима 
– ми заправо највише говоримо и о 
себи самима, откривајући узвише-
ност (или ситност) душе. Код Уро-
ша ово друго не постоји. Особама о 
којима пише увек одаје дужно по-
штовање, чак и када други о њима 
не мисле најбоље. А из сваке речи, 
са сваке странице избија његова ог-
ромна несумњива љубав за гитару, 
од почетног Шопеновог цитата – 
„Ништа није лепше од звука гита-
ре, осим можда звука двеју гитара“, 
до оне горке латинске изреке „Sic 
tranzit gloria mundi“ (Taко пролази 
слава света). Тим пролазницима на 
концертним бинама наших прос-
тора, који би сигурно били већ за-
борављени да на њима није застало 
Урошево списатељско перо, он је 
исписао ове потресне, људске редо-
ве о њиховим усамљеностима, не-
разумевањима, болестима, немаш-
тинама. Не дозвољавајући често 
личну ноту, застајући на сачуваним 
писмима које су писали као сопс-
твене исповести, искрено и срчано, 
какве су им биле и интерпретације.

Најпре је писао о браћи Фумићи-
ма (Славку и Рудолфу), а потом и 
о Ернесту Керешкењију, једном од 
најпознатијих градитеља гитара с 
југословенских простора, откри-
вајући и његове личне црте, однос 
према женама, раду, браку, аутомо-
билима, али никад не задирући и 
не повређујући његову приватност. 
Сазнајемо много и о личностима 
које нису директно везане за садр-
жај ове књиге, о најславнијем гита-
ристи света – Андрасу Сеговији и 

о нашем Јовану Јовичићу, о 21-го-
дишњем Пепе Ромеру, о музичком 
издавачу и публицисти Стевану 
Фрајту и његовој ћерки Љубици.

Други гитаристички пар су та-
кође браћа – Марко и Вићенцо Јел-
чић и такође усамљеници који су 
се музицирањем борили не само са 
немаштином него и са болестима 
и са инвалидитетом која их је сус-
тигла.

У опширној коресподенцији 
коју је Урош имао са Марком Јел-
чићем, овај хрватски гитариста на-
писао је и ово:

„Моје је мишљење да ниједна 
љубав, па макар она била најиде-
алнија, не може повезати две особе 
(било да су то два брата, две сестре, 
муж и жена или два пријатеља), као 
што то може музика. Пре завршет-
ка овог иначе дужег писма рећи 
ћу Вам једну силну изреку, неког 
великог филозофа: ‘Астрономија 
је највеличанственија наука, док 
је музика најбожанственија умет-
ност’“.

Марко Јелчић спомиње и „му-
зичку терапију“ коју су, први увели 
у Рогашкој Слатини, како каже. На-
води и Јовичићево мишљење:

„Једну гитару је одлично слуша-
ти, али две гитаре слушати, то је 
оркестар“.

И трећи дуо су браћа Мирослав 
и Немања Трифуновић који су му-
зицирали под називом „Београд-
ски гитаристички дуо“, али су се са 
распадом Југославије 1991. иселили 
мада су имали високе уметничке 
потенцијале, иако су били гитари-
сти аматери. Мени је била зани-
мљива њихова страница из „Днев-
ника Београдског гитаристичког 
дуа“, на којој је записано:

„03. 08. 1981. Након исцр-
пљујућег путовања аутобусом од 
Пуле до Аранђеловца (нисмо мог-
ли пронаћи карте ни за авион ни 
за спаваћа кола) одржали смо кон-
церт у веома лепој и акустичној, 
али полупразној сали у ‘Старом 
здању’. На нашу примедбу о посети 
организатор нас је утешио да смо 
ми још одлично прошли. Кафана 
преко пута у којој је трештала дру-
га врста музике, била је исте вечери 
дупке пуна“.

Ја топло препоручујем Уроше-
ву књигу „Две гитаре“ у којој је са 
нежношћу записано и ово:

„У грчкој митологији прву гита-
ру направио је несрећно заљубље-
ни бог Аполон, од крхког ловоро-
вог дрвета у чију је божанску ста-
бљику била претворена прекрасна 

нимфа Дафне...“

Маестро са гитаром: Урош Дојчиновић

У врелим летњим месеци-
ма, почев од Новосад-
ског филмског фестивала 

„Cinema City“, па до на пример 
„Фестивала глумачких остварења 
домаћег играног филма“, који се 
већ пет деценија крајем авгус-
та одржава у Нишу, готово да не 
постоји град или градић у коме се 
не организује неки филмски фес-
тивал. Код многих фестивала, и у 
Србији, као и у новоформираним 
државама насталим након рата за 
распад СФРЈ, стиче се утисак већ 
виђеног. То се ове године најбоље 
показало на „Међународном са-
рајевском филмском фестивалу“. 
Наиме, фестивал који претендује 
да постане лидер у региону, не 
може да у главном такмичарском 
програму приказује филмове који 
су се већ извртели по европским 
филмским фестивалима, зато што 
се тако само умањује жељени по-
тенцијал и препознатљивост којој 
теже све културне манифестације.

На овогодишњем осмом по реду 
Новосадском филмском фестива-
лу „Cinema City“ одржаном од 29. 
06. до 05. 07. о.г. одмах након Кана, 
премијерно је приказан дебитант-
ски дугометражни играни филм 
Павла Вучковића „Панама“. Гле-
дајући Вучковићев филм потпи-
сник ових редова запитао се зашто 
људи који у студентским данима 
креирају одличне краткометраж-
не филмове, када у првим дуго-
метражним остварењима треба да 
искажу креативни потенцијал, до-
живе судбине српских фудбалера 
који као репрезентативци у млађим 
категоријама постају европски и 
светски прваци, а чим зађу у сени-
орске године њихов репрезента-
тивни учинак претвори се у бледу 
сенку некадашњих игара. Ако су 
фудбалерима криви бескрупулоз-
ни менаџери, челници „Фудбал-
ског савеза Србије“, амбициозни 
али скромног фудбалског знања 
тренери. и неауторитативни селек-
тори, ко је онда крив сценаристима 
и редитељима? Понајвише мож-
да продуценти. Редовни читаоци 
„Књижевних новина“ сетиће се да 
сам својевремено негативно писао 
о дебитантском дугометражном 
играном филму Мине Ђукић „Не-
послушни“. Међутим Ђукићева је 
пре десет година као студенткиња 
реализовала беспрекорно хорор 
остварење „Досије Пацов“, чије су 
уметничке вредности уочили та-
дашњи чланови жирија „Београд-
ског фестивала краткометражног 
и документарног филма“, док је 
Павле Вучковић пре „Панаме“ 
снимио студентски филм „Бежи 
зеко бежи“, у коме сторију о вуку и 
зецу обрађује кроз вежбу филмске 
потере, што је својевремено чак и 
на Канском фестивалу препознато 
као оригинални стилски приступ 
филмској уметности. У средишту 
Вучковићевог дебитантског дуго-
метражног играног филма „Пана-
ма“ су девојка и младић кроз чије 
се полне односе одсликавају лица 
и наличја свих младих људи у еко-
номски опустошеној транзиционој 
Србији. По томе овај филм подсећа 
на такође дебитантско остварење 
Маје Милош „Клип“.Само за раз-
лику од „Клипа“ , у „Панами“ још 
више главне роле тумаче тзв. па-
метни мобилни телефони и друш-
твене мреже. Главни протагонисти 
овог остварења Јована Стоиљко-
вић и Славен Дошло несумњиво су 
талентовани глумци који одлично 
знају да се поставе према филм-
ском мимезису, и чија лица камера 
најједноставније речено обожава. 
Највећи део овог филма који траје 
105 минута чине секвенце сексу-
алних односа у драматуршки неу-
темељеном наративу, психолошки 
немотивисаним ликовима, недоре-
чених односа између свих протаго-
ниста, и расплинуте радње. Како 
се филм ближи крају поменуте 

секвенце постају досадне. Пред бе-
оградску премијеру, редитељ овог 
филма, ако није у стању да га поно-
во премонтира, морао би знатно да 
га скрати. 

Неколико дана после „Cinema 
Citiya“, у Сопоту од 07. до 11. јула 
одржан је „СоФест“, који од ове 
године бележи заокрет ка новој, за 
овдашње фестивале специфичној 
програмској концепцији. Уместо 

класичног жирирања попут бира-
мо најбољи филм, редитеља, глум-
ца, глумицу, „СоФест“ је постао 
фестивал филмских професија 
који ставља акценат на занимања 
која битно доприносе укупном 
утиску неког кинематографског 
остварења: Директор фотогра-
фије, монтажер, сценограф, кос-
тимограф, композитор... Ового-
дишњи „СоФест“ акценат је ставио 
на филмску музику. Композитори 
филмске музике најчешће буду на 
самом дну награђених на неком 
од филмских фестивала, а Биљана 
Крстић и Мики Станојевић били 
су први на „СоФесту“ захваљујући 
музици из филма „Бранио сам 
Младу Босну“ сценаристе и реди-

теља Срђана Кољевића. Музика не 
представља само подлогу за филм, 
већ поготово, ако је квалитетна по-
седује статус уметничког дела. Се-
тимо се да је амерички композитор 
Ајзак Хејз постао легендарни музи-

чар после филма „Шафт“ за који је 
компоновао музику која му је доне-
ла „Оскара“. 

На овогодишњем „Међународ-
ном палићком филмском фести-
валу“, то јест једном од ретких фес-
тивала на коме црвени тепих није 
намењен искључиво филмским 
звездама, већ и публици која једва 
чека да погледа нека од европских 
кинематографских остварења, гост 
је био и један од најзначајнијих са-
времених композитора филмске 
музике Јохан Јохансон, који је са 
филмом „Крај лета“ на Палићком 
фестивалу дебитовао као редитељ. 
Са Јохансоном завршаавамо крат-
ку шетњу по летњим филмским 
фестивалима.

Филмска критика

Металостругарска песма
мој отац читавог живота
обликује челик
његове руке тврде
кроте ножеве и
парче сјајног метала
вртећи се
пишти

у њему се већ налазе
сви могући облици
алата
спојени у један комад
тешког сребрног сјаја

мој стари види у њему
отиске руку које су из земље чупале
у лаву топиле и он

прича са њима
и прича са земљом
која је једина мајка
свим тим 
жилама рукама
па жилама рудама
и челику
и ножу
који га сече

Ненад Глишић

Владан Гогић

Безимена
Неко те је послао
Или си сама дошла?
Стварно је чудно да си ту!



21

КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ септембар 2015.

Галерија Факултета ликовних уметности, Београд : 30. јун – 
12. јул 2015.

Изложба радова 
награђених студената

Балша Рајчевић
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Бројни наши, већ одавно 
врло афирмисани ликовни 
уметници, прва признања 

и награде добили су на завршним 
годишњим изложбама Факултета, 
како примењених тако и ликовних 
уметности. Мотив оваквих излож-
би је да пружи младим ствараоци-
ма, још студентима прву подршку 
и да укаже јавности на будуће наде.
Што је корисно и за нашу ликовну 
критику (које нажалост скоро више 
и нема у смислу континуитетног 
озбиљног критичког праћења наше 
излагачке праксе). Што је заиста у 
уској узрочно-последичној вези са 
значајем који дневне новине дају 
ликовној критици као и простором 
који одвајају за њу, а који су углав-
ном минимални.

Мада су сви мање више заслу-
жили награде које су им признати 
стручњаци, њихови професори 
доделили, ипак ћемо поменути 
одређен број имена која се по на-
шем мишљењу издвајају квалите-
том радова. 

Прво да пођемо од најмлађих из 
одељка награда за цртеж за прву 
годину: цртачким и ликовним ква-
литетима се издвајају Студије ак-
това угљеном Ксеније Барић и Ање 
Тончић; цртеж прве својом реа-
листичком верношћу, истовремено 
оствареном синтезом и мекоће и 
чврстине облика, као и зналачким 
спровођењем валерских контраста, 
како линија тако и површина. Цр-
теж друге је експресиван лежећи 
акт изведен убедљиво и доста та-
чно, мада је визуелно и анатомски 
то један од најтежих задатака, јер 
фигура је постављена у максимал-
но наглашеном просторно-дубин-
ском скраћењу.

Од награђених са друге године 
такође смо запазили цртеж муш-
ке фигуре Иване Кекић: снажног 
дејства, стабилно постављене у 
простору, анатомски беспрекорно 
простудиране и цртачки изведене. 
Њено снажно дејство је појачано и 
драматиком доследно спроведеног 
тамно-светлог контрастирања.

Слика ентеријера сликарског 
атељеа посматраног из птичије 
перспективе Ђурђе Сивачки, II год. 
мастер студија, потпуно је заслу-
жила велику награду „Риста и Бета 
Вукановић“ како због свежине 
сликарскoг извођења, тако и због 
колористичких квалитета у тамној 
гами, али и композицијског распо-
реда маса у затвореном простору. 
Награда из Фонда Мр Миодраг 
Јањушевић је, такође, додељена у 
праве руке М. Радуловић за слику 
кршевитог пејсажа доследно стил-
ски спроведену, боље рећи транс-
поновану, до скоро саме визуелне 
границе апстракције. 

У области графике намеће се рад 
Александра Лазара, II год. мастер 
студија: награда „Марко Крсма-
новић“, због иновтивног допри-
носа графици, што лепо звучи да 
се већ на Академији, још школ-
ској установи подстиче креативна 
иновативност. Већ на први утисак 
плени око и рад Јанка Марковића: 
Награда за мали формат графике. 
Графика поседује и лепоту и изра-
жајност које су постигнуте богат-
ством и односима својих текстура, 
просторном дубином и визуелном 
јасноћом прецизног цртачког и 
графичко-техничког извођења, 
а све то на врло малом формату! 
Нео бич ношћу свог изгледа и екс-
пресивном, суровом снагом де-
лује на посматрача, изазивајући 
осећање наглашене нелагоде цртеж 

осакаћене људске трупине Јоване 
Лисић. 

Заслужује пуну пажњу ликов-
ним квалитетима и награђено ис-
траживање са ручно прављеним 
папиром Миљана Стевановића у 
раду апстрактно асоцијативног ка-
рактера, изведеном у великом фор-
мату. 

Неколико награђених вајара 
истичу се необичним креативним 
искорацима из устаљених школ-
ских, академских студија (што је 

за похвалу наставног особља које 
подржава индивидална истражи-
вања) и већ у дослуху и са неким 
актуелним појавама, као: Стефан 
Димитријевић, I год. мастер сту-
дија. награда „Сретен Стојановић“; 
Славица Обрадовић, II год. мастер 
студија, награда „Владета Петрић“ 
као и Александар Петровић, II год. 
мастер студија, награда СО САВ-
СКИ ВЕНАЦ за скулптуру у мате-
ријалу. И најзад, необична је идеја 
и реализација портрета Василисе 
Белошевић, I год. мастер студија, 
награда „Кузмановић“ за скулпту-
ру портрета. 

Наш закључак је да ову ви-
шезначно корисну традицију сту-
дентских изложби треба наставити 
у истоветном издању, како са ката-
логом у боји свих радова тако и са 
свим наградама! 

Рад Славице Обрадовић

МЛАДИ ДОЛАЗЕ

Хелена Петровић

Memento  
 
Некада смо били богови и душе  
невидљиви и немирисни  
на облаку немирног неба. 
Некада смо летели без возачке, 
али, када смо запрљали крила 
изгубили смо их у претпрању. 
(Нико нам није рекао да ,,Вениш’’ 
није за крила!) 
Сада смо већ отишли предалеко 
да бисмо знали одакле смо дошли. 
Све нам је тако тешко, 
за све смо тако мали, 
а све што нам треба је  
да се сетимо.

Два јутра сутрашњице  
Гледала сам небо  
боје краја света 
И у том небу  
одзвањао је ритам Африке. 
 
Облаци су горели 
Пигмеји су певали, 
али нико није предузео ништа. 
 
У једном јутру родило се 
 друго јутро  
и обасјало га снагом девет  
сунчаних јутара. 
 
Мали људи су тражили излаз из 
неба  
ходајући у круг 
(Да их је било,  
птице би се чудиле  
њиховом смешном ритуалу) 
Али, мали људи су успели ! 
Зауставили су време 
ходањем у круг. 
 
Небо их је наградило  
црним сузама  
које је просуло у њихове желуце.

(Прва песничка књига Хелене 
Петровић, студента арапског језика и 
књижевности, Живот из кесице, обја-
вљена у „Десанкиној библиотеци“ као 
најбоље песничко дело младих, у зајед-
ничком издању Ваљевске гимназије и 
Српске књижевне задруге) 

Немања Новчић

Девојка са самоваром
Марини Д.

У сновима,
негде на пола трасе,
стопала струје као распукли грозд.
Још ни не знам да се
креће овај воз...

И тада сам запазио одраз,
као слика стара у гребаном окну –
рука око самовара.

Маглина путује с мраком:
Варшава, Лођ и Краков.

Да ли је овде неки одбегли град
што њене очи (несане им зене!)
ишту по ноћи?

На чашицу чаја води ме
жеља да је додирнем,
да ме буде топоти из њених недара.
Чује се
драга песма у јесен,
са врелином жубора
из самовара.

Блистају вечерњи шандолијери
и испод ока једва
видљиви траг.

О, кад бих могао бити та зора трошна,
да сванем баш сада
кад свом дому је дошла.

Води ме
кроз стотине улица,
док се не сретну сета и сена.
Прамичак наврли
нек’ ме снажно загрли
у месецима дугих имена.

Немања Новчић рођен 04. септембра 1984. 
године у Земуну. Дипломирао на Правном 
факултету Универзитета у Београду, ради као 
виши судијски сарадник у Другом основном 
суду у Београду.

Песме и поеме пише већ неколико година. 
Објављиван у периодици и заступљен у не-
колико зборника. Дете многих уметничких 
утицаја – сензибилитета српског романтизма, 
сумрачних стања надреалиста и симболиста, 
борбености југословенске лирике и егзотич-
них момената далеких тонова непознатих ци-

Јулијана Јанковић

Сејачи висина
Ти си полудечак,
полувидра,
просејана земља у мојој дволичној 
води.
Блудно
распорено око
и протејско бедро.
Камен ти ври под језиком,
у надирању
плишане одсутности светла.
Појешћу ти реч
силовањем зглоба.
Сварићу ти сан
сиктавим млеком у бујици дојке.
Оскрнавићу усне
горком петљом 
јаловости прста.
Чучни,
отисак да будем.
Најпре зид,
па дубина,
па жар,
па шта сад?
Неко камен ваља,
неко птицу дроби.
Зашиј лице,
истребљени плоду.
Прљаве воћке за крај.
У жеђи даљина.
Под стуцаним шљунком тишине.

Песма без тачке
Замајац,
пошкроп бетона.
Неповређена ружа другости.
Једност ме воли жарко,
без врпце.
Пупчане свести,
ко фетус гледам
у магле глатке и црне
Над катедралом.

Јулијана Јанковић рођена је 26. 3. 
1986. године у Бору. Завршила је Фи-
лолошки факултет Универзитета у 
Београду, одсек Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу. Пи-
сањем поезије и лирских записа бави 
се од основне школе. Живи у Београду 
и ради као професор српског језика и 
књижевности у Зуботехничкој школи. 
Објавила је збирку поезије „Простор и 
несаница. Зов“ 2014. године. Тренутно 
припрема другу збирку поезије. Обја-
вљивала је поезију у књижевној пери-
одици и зборницима. 

Бранка Јовановић

Песма џелата који чека хиљаду и 
једну ноћ
Питам се, наслоњен на зид собе недостојног
џелата, да ли је читала светлост или је смирила 
олује
што нам их шаљу Сунце и још даље звезде,
да би нас одвела тамо где ће други губити главу,
не она, вешта причалица, која је успавала
суђаје и бацила замку ништавила другачијег од
нашег које влада светом. Да, два се ништавила
овде боре за њену главу и њен трбух у
коме се расцветала постељица, као ружа пузавица
што цвасти спушта у крваву измаглицу

једног света кога нема, а она га ноћима
ствара и оног што ми на руци дрема, ха!
 
9.

Она само у мене зури док дроби свакојаку
поган о светлости, урањамо једно другом у
непрозирне очи, на трен слепе, она ужаснута
да ће срести мене, ја да нећу њу, дуге и лепљиве
пипке својих мисли о нашем загрљају сплићем
са њеним, ударе њених дамара мерим својим
срцем, тако жељним заборава одјека гласа
који прича или пева, шта ти га ја знам шта то
она ради док чара све нас, слажући речи као
да нама двома на земљи зида небески двор.

Хиљаду и једну ноћ зида, ха!
 
10.

Оштроок, вешт само у замаху, презрен од свих
људи, као да ја желим да их гледам како
дрхтуре, толико сам чуо од јаднице лепих речи,
док јој је сабља блистала над главом, шапутали јој
плодови утробе вечност смисла света о коме је
испредала лаж. Хиљаду и једну ноћ до часа дела
тумачићу немушт њене речи као нечист пророк,
Само је ја знам који се дружим са њом,
коме је она једини за живота од смрти дар. А
мој је пород нестао у мени док сам чекао
њу, хиљаду и једну ноћ чекао без сна, ха!
(Одломак из поеме)
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Гофету новосадско признање
Међународна награда за поезију 

Нови Сад 2015. припала је угледном 
песнику из Париза Ги Гофету, која му је 
свечано уручена на јубиларном, десе-
том, Међународном новосадском књи-
жевном фестивалу. Овај песник, рома-
нописац и приповедач носилац је ве-
ликих књижевних признања, као што 
су Малармеова и Бонкурова награда. 
У својој поезији бави се непосредним 
животом, метафизиком свакодневни-
це. Његов начин писања карактерише 
јасноћа, једноставност и музикалност. 
Весела инспирација, готово бурлеск-
на, смењује се са изразом меланхолије 
која га је често сврставала у Верленов 
песнички ред, коме је посветио и једно 
своје дело.

Кишевићу „Бранко Радичевић“
Престижна међународна награда 

‘’Бранко Радичевић’’, која се додељује 
на песничкој манифестацији „Бран-
ково коло“, за укупан песнички опус 
припала је Енесу Кишевићу, угледном 
песнику из Загреба. 

Позната је реченица Енеса Кише-
вића: ‘’Сви су људи, заправо, љепоту 
добили од Бога, а на њима је самима 
хоће ли ту љепоту сачувати или ће је 
поружнити.’’ У знаку ове реченице, 
својеврсном песничком манифесту и 
избору животнога пута, тече целокуп-
но Кишевићево песништво засновано 
на доброти и лепоти, разумевању и 
љубави. Има нешто стражиловско у 
овој, наоко једноставној поезији,  неш-
то изразито емотивно и душевно бо-
гато у лакокрилом песничком изразу, 
написано је у саопштењу жирија.

Међународна награда ‘’Бранко Ра-
дичевић’’ свечано је уручена Енесу Ки-
шевићу на 44. Бранковом колу. 

Новаковићу  
„Велика базјашка повеља“

Књижевнику Душку Новаковићу је 
у румунском месту Базјаш уручена „Ве-
лика базјашка повеља“, награда за књи-
жевно стваралаштво, коју додељује Са-
вез Срба у Румунији, у оквиру 22. књи-
жевно-духовне манифестације „Да ни 
Преображења Срба у Румунији’’. Приз-
на ње је лауреату уручио Ог њан Крс-
тић, председник Савеза Срба у Ру му-
ни ји, у присуству послани ка румун ског 
парламентаСлавомира Гвоз де но ви ћа, 
посланика Скупштине Србије Алек-
сандра Чотрића, епископа бу дим ског и 
администратора темишвар ског Лу ки-
ја на, председника Удружења књи жев-
ни ка Србије Радомира Андрића, пред-
став ни ка општине Вршац и припад-
ника српске дијаспоре из више земаља. 
Душко Новаковић је истакнути српски 
песник. Објавио је петнаестак збирки 
поезије.

Ногу „Деспотица мати Ангелина“
Овогодишњи добитник Књижевне 

награде Деспотица мати Ангелина 
је песник Рајко Петров Ного за књи-
гу „Преко пепела“ (Православна реч, 
Нови Сад, 2015.) Лауреату је награда 
уручена 11. августа, уочи Дана Препо-
добне Мати Ангелине, на Песничком 
бдењу које је, након празничног бого-
служења, одржано у фрушкогорском 

манастиру Крушедол.
На трагу култног стиха „није све 

пропало кад пропало све је“ из његове 
„Баладе о Ђурђевдану“, Рајко Петров 
Ного и у новој збирци „Преко пепела“ 
пева истину да у нашем случају под пе-
пелом још увек има живог жара и да се 
ту може пронаћи толико топлине која 
још и у буквалном смислу греје срца и 
вазноси душу свих оних којима је на 
уму национални понос и идентитет, 
пише у саопштењу жирија.

 Матијевићу  „Данко Поповић“
Жири за доделу књижевне награде 

„Данко Поповић“ једногласно је одлу-
чио да награду „Данко Поповић“, коју 
је установио Фонд Први српски уста-
нак из Аранђеловца, за 2014. годину 
добије Владан Матијевић за књигу 
приповедака Пристаништа, у издању 
Агоре из Зрењанина.

Владан Матијевић је, према саопше-
тењу жирија, приповеткама у књизи 
Пристаништа и њиховом раскошном 
и поступно развијаном нарацијом, за-
снованом на психолошки и етички за-
нимљивим, необичним и провокатив-
ним животним темама, савремену срп-
ску књижевност обогатио изразитим 
прозним сликама противуречне ствар-
ности нашег времена и мноштвом жи-
вописних портрета књижевних ликова

 Награда је добитнику  уручена у 
Аранђеловцу на свечаности “Разгово-
ри под липом Данка Поповића“ на от-
вореној сцени парка Буковичке бање.

 
 Два признања Лази Лазићу

Књижевник Лаза Лазић добитник је 
песничке повеље Венац Лазе Костића 
за 2015. годину. Признање му је уруче-
но 3. јуна, ове године, као завршни чин 
књижевне манифестације „Дани Лазе 
Костића“ коју од 2013. године у Сомбо-
ру организује Градска библиотека Кар-
ло Бијелицки и удружење „Раванград-
ско пролеће“. Том приликом је Градска 
библиотека „Карло Бијелицки“ издала 
и књигу изабраних песама Лазе Лазића 
– Живот не пролази.

Програм за децу Првог програма 
Радио Београда доделио је, ове године 
први пут, новоустановљену награду, 
Повељу Мића Татић за посвећеност 
деци и детињству, односно за дугого-
дишњу сарадњу у дечјим програмима 
радио Београда, књижевнику Лази 
Лазићу. Лазић је писао текстове за 
многе серије дечјег програма, нарочи-
то за славну емисију Добро јутро децо, 
за вишегодишњу серију Дечји грамо-
фон, и друге. Извођено му је десетак 
радио драма за децу, компоновано је 
мноштво песама за децу на његове 
текстове,за књижевни рад на радију  је 
и награђиван. Ова Лазићева сарадња 
на радију траје континуирано од 1973. 
године. 

Награда “Драгиша Кашиковић“
Награду „Драгиша Кашиковић“ из-

давачке куће „Српска реч“ добили су: 
Вељко Лалић, за новинарство у Србији 
и Драган Јаковљевић из Будимпеште, 
за новинарство у дијаспори; др Срђан 
Цветковић, историчар, за новинску 
публицистику и Драгослав Митровић 
из Цириха за афористику. Награде су 
уручене у среду, 17. јуна у УКС.

Награда „Стражилово“ 
Жири Бранковог кола за престижну 

награду ‘’Стражилово’’, донео је једно-
гласну одлуку да награда ‘’Стражило-
во’’ за 2015. годину припадне Анђелку 
Анушићу за књигу нових и изабраних 
песама ‘’Епитафи за незнане’’. 

Специјална награда ‘’Стражилово’’ 
за најбољи песнички првенац, припала 
је Јелени Милошев за збирку ‘’Ћутања 
пре полета’’. 

Анушић је истакнути песник, при-
поведач, романописац, есејиста и ан-
тологичар. Анушићеве песме узимају 
локални амблем призорâ за иницијал-
ни ослонац у епифанијском  грађењу и 
досезању универзалне ауре песничког 
језика. Изузетно богата, бирана и ко-
вана лексика, увек с разлогом и пуним 
смислом артикулисана у ткиву песнич-
ког текста, чини ову књигу јединстве-
ним бедекером кроз историјски, култу-
ролошки и животни мизансцен певања 
о српској крајишкој историји, написа-
но је у образложењу жирија.

Овогодишња награда ‘’Стражило-
во’’ је уручена лауреатима, на Стражи-
лову, поред споменика Бранку Радиче-
вићу,  у оквиру 44. Бранковог кола. 

Као и сваке године, крај августа је у 
знаку Петра Кочића и Кочићевог збо-
ра, књижевно-народног сабора чији се 
програми одржавају у Бањалуци, Бео-
граду, у манастиру Гомионица и Стри-
чићима на Змијању, родном месту срп-
ског књижевника и народног трибуна.

У оквиру овог, јубиларног, 50. 
Кочићевог збора, у организацији 
Скупштине града Београда, Скупшти-
не града Бањалуке, Завичајног друштва 
Змијање из Бањалуке, Удружења књи-
жевника Србије, Удружења књижев-
ника Српске и Представништва Репу-
блике Српске у Србији у четвртак, 27. 
августа, одржан је Кочићев дан у Бео-
граду.

У Алеји великана на Новом гробљу 
положено је цвеће на гроб Петра Ко-
чића. Говорили су Радомир Андрић, 
предсједник Удружења књижевника 
Србије и др Драгутин Илић, председ-
ник ИО Завичајног удружења Змијање.

Положени су и венци код спомени-
ка Петру Кочићу у Чубурском парку. 

У 20 сати у Удружењу књижевника 

Кочићев дан у Београду

Србије на књижевној вечери, под на-
зивом „Змијање у Београду, Српска у 
Србије“, у част Петра Кочића своје сти-
хове говорили су Сава Гуслов, Мила-
дин Берић и Васо Карлаш из Републике 
Српске, Наталија Јелизарова из Русије 

и Гроздана Лучић Лалић, Манојло Га-
вриловић и Душко М. Петровић из 
Србије. Скуп су поздравили Душан 
Стојковић и др Драгутин Илић.

Традиционални, 19. по реду, Гос-
појински сусрет песника, у оквиру 
Међународне културне манифестације 
„СОКОЛИЦА 2015.“ одржан 28. авгус-
та у порти цркве Свети Ђорђе у Звеча-
ну, на северу Косова и Метохије, оку-
пио је 12 песника са Косова и Метохије, 
из централне Србије и Црне Горе. По 
благослову старешине цркве у Звечану, 
протојереја Богомира Стевића, своје 
стихове казивали су Петар Пајић из 
Београда, Милица Бакрач из Никшића, 
Давид Дако Кецман из Сомбора, Лара 
Дорин из Обреновца, Душан Ђокић и 
Љиљана Влаховић из Лазаревца, као и 
српски песници са Косова и Метохије: 
Ратко Поповић, Мирко Жарић, Ранко 
Ђиновић, Видосава Вида Арсенијевић, 
Миомир Јовановић и Милан Михајло-
вић. 

При крају надахнуте књижевне ве-
чери прожете изворном народном пес-
мом Александре Јаковљевић, народног 
појца из Косовске Митровице, уследи-
ла је и додела престижних песничких 
признања са ове манифестације. За 
укупан допринос одржавању Песнич-
ких сусрета и манифестације „Соколи-
ца“, Песничка Повеља уручена је Ми-
омиру Микију Јовановићу, песнику из 

Сусрет песника у Звечану
Косовске Митровице, док је ове године 
најпрестижније признање ПЕСНИЧ-
КО УСПЕНИЈЕ за укупно књижевно 

стваралаштво и допринос духовним 
вредностима Косова и Метохије, тиме 
и афирмацији манифестације „Соко-
лица“ додељено истакнутом српском 

песнику Петру Пајићу из Београда. 
Организатор Међународне култур-

не манифестације „Соколица“је КУД 
„Звечан“ из Звечана, а покровитељи 
Привремени орган општине Звечан и 
Комбинат „Трепча“.

У оквиру Међународне културне 
манифестације „Соколица 2015.“ одр-
жана је и ликовна колонија уз учешће 
12 ликовних уметника из Београда, 
Соко Бање, Врања и са Косова и Ме-
тохије који су од 24. до 30. августа 
насликали вредна дела изложена ши-
рој јавности последњег дана манифес-
тације у Дому културе у Звечану. Том 
приликом је уручено и традиционал-
но сликарско признање „Свети Лука“. 
Овогодишњи лауреат је Светислав 
Славко вић –Кајзер, сликар из Штрпца 
који од 1999. живи и ствара у Врању. 
Организатори и домаћини најавили су 
још богатији и разноврснији програм 
за идућу, јубиларну-20. по реду култур-
ну манифестацију “СОКОЛИЦА“ под-
но древног града Звечана. 

Песничко успеније: Петру Пајићу

Стојановић  
на енглеском

Песничка књига Радосава Стоја-
новића угледног косовскомето-
хијског писца, који од познатог 
погрома Срба живи у Нишу, обја-
вљена је двојезично, на српском и 
енглеском, у далекој Аустралији. 
Под насловом Bequeathing /За-
вештање/, књигу је објавила из-
давачка кућа Hybrid Publishers из 
града Мелбурна. Стојановићеве пе-
сме на енглески је превела Душица 
Вучковић.

СРПСКИ ПИСЦИ У СВЕТУ

Изабране песме на 
италијанском

Поезија Милице Јефтимијевић 
Лилић  последњих година има све 
снажнију рецепцију у свету. Њена 
поезија је преведена на седамнаест 
светских језика, а круна тог успеха 
је свакао двојезично издање њене 
књиге Il fuoco e il verbo / Ватра и 
слово, Secop Еdozioni, (2015) која је 
управо изашла из штампе у Барију. 

У овој едицији објављене су и 
књиге италијанског песника, срп-
ског порекла по мајци, Закарија-
ха Гала, Братислава Милановића, 
Мирка Демића а ускоро излази и 
књига Миланке Мамуле.

Поезију уврштену у ову књигу 
превео је песник Драган Мраовић. 
Предговор је написала песникиња 
и уредница у овој познатој издава-
чкој кући из Италије,проф. Анђела 
Де Лео. 

Збирка  Il fuoco e il verbo/ Ватра 
и слово састављена  je из три циклу-
са песама, Ватра и слово, Космичка 
нужност и Док мајка дише, инспи-
рисаних љубављу, интелектуалним 
и поетичким промишљањима, по-
родичним сећањим као и односом 
према Италији, (Пред лицем сна, 
песма посвећена Барију, Цркви 
Свети Никола).

Зринка Посавец

Сјена сигурности моје 
спаваће собе 
 
Већ сам дуго сама
прекривена цвијећем
и празним лончаницама
које чекају нове саднице
у прољеће.
Самоћа ми годи
док доручкујем 
или док читам
док препричавам старе приче
сама себи.
Када легнем
све постаје бесмислено.
Кревет је хладнији
све боје из воћних ракија
попије ноћ.

Постајем нијема 
 
Губим ријечи 
муцам 
подрхтава ми брада 
не могу изговарати 
сувисле творбе. 
Мозак зна 
што би рекао 
али изговорити не могу 
као да се све што требам изрећи 
магли 
у суноврате нечега  
што  уопће никад и није вриједило  
изговорити.
Моје тијело као плијен 
 
Док гледаш моје груди 
прекривене само малим прслуком 
срама, 
је ли ти икад пало на памет 
да су оне ту само због тебе? 
Је ли ти  икад пало на памет? 
 
Гризеш само из обијести, 
без глади. 
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Књижевна познанства 
Миодраг Хрњез Љумо, песник припо-

ведач и драмски писац, главни и одговор-
ни уредник листа „Освит“, довео је групу 
писаца из књижевно и културно врло 
живог херцеговачког града Билеће која је 
први пут књижевно гостовала у Београду. 
Поезијом, прозом, и афоризмима препу-
ној сали представили су се: млада, амби-
циозна и даровита Лазарела Мићуновић 
(рођ.1998.), песникиња Здравка Бабић и 
Рајко Антовић, афористичар и сатири-
чар. Љумо је дао нужне информације о 
издаваштву (Завичајни клуб „Освит“ и 
„Просвјета“, пре свега), бројним књиже-
вним и културним манифестацијама (до-
вољно је да поменемо „Ћоровићеве књи-
жевне сусрете“ и часопис „Нова зора“) да 
би се стекла потпунија представа о кон-
тексту у којем смо наше госте књижевно 
упознали. Публику је изненадила и наша 
позната кошаркашица Биљана Вукоје, та-
кође из ове варошице, а представила се и 
као песник (19. јуни)

Књига за децу 
Песник Војислав Вукотић, аутор десет 

песничких књига, најпоузданије поетско 
(и поетичко!) упориште ( опстојавања 
у савременој српској поезији) нашао је 
у кругу етичких преокупација,широко 
филозофски заснованих а лирски уте-
мељених. У новој песничкој руковети на-
словљеној „Мама и тата су самогласници“ 
отишао је корак даље узевши за лирског 
јунака дете као страсну меру свих ства-
ри – како поетских тако животних. О 
значају ове књиге не само у опусу аутора 
већ и у савременом српском песништву 
за децу говорили су и на песмама покази-
вали Љиљана Симић и рецензент књиге, 
потписник ових редова а прочитан је и 
текст Драгана Миленковића, директора 
„Просвете“ и уредника Вукотићеве књи-
ге. (22. јуни)

„Наш траг“ 
Овај часопис који излази у Великој 

Плани (од 1994. најпре као лист а потом 
у часописној форми коју је сачувао до 
данас) није само локалног значаја јер га, 
у сваком погледу, и уређивачком кон-
цепцијом и прилозима и сарадницима, 
превазилази. Тако су двоброј 1-2 из 2015. 
године представили чланови редакције 
Душан Стојковић, књижевност, критика 
филозофија и Милош Ивановић, исто-
рија. Проф др Жарко Требјешанин, као 
сарадник у овом броју такође је дао свој 
допринос у представљању часописа а по-
себице овог броја који је отворен блоком 
текстова управо о њему. (23. јуни)

Ретка књига 
И времену се затурио траг (Отворена 

и затворена писма са Косова), ретка је 
књига Петра Сарића. Садржи 14 писама 
које је овај расни писац, човек од угледа 
и става, писао у распону од 46 година 
ближњима (родитељима, браћи, сестри), 
државницима (тројици председника: 
Добрици Ћосићу који је иначе био и ин-
спиратор Сарићу за једну овакву књигу, 
Војиславу Коштуници и Џорџу Бушу), 

мондијалистичком насилнику и моћнику 
са Косова и Метохије Бернару Кушнеру, 
колегама писцима са простора где он и 
сад на Брезовици стражари, критичару 
Драгољубу Стојадиновићу, колеги песни-
ку Радославу Златановићу, митрополиту 
Амфилохију Радовићу) и на крају једно 
писмо у форми приче (једине коју је овај 
врсни романсијер написао!). Изузетно 
занимљив разговор о Сарићевој књизи 
водили су Марко Недић, Петар Арбути-
на, Даница Андрејевић, Мањо Вукотић, 
уредник трибине и аутор, отварајући 
бројна осетљива књижевна, теоријска, 
политичка и људска питања...у препуној 
сали 24. јуна.

Гошћа из Канаде 
Гордана Петковић Лаковић, још једна 

ауторка из бројне српске колоније у Ка-
нади, представила се књигом „Колона“, 
нетипичним људски топло обојеним при-
чама везаним за детињство (београдска 
периферија и далматинско село) и нову 
реалност (исељеништво у Торонту). О 
врлинама писања ове пристижуће аутор-
ке говорили су рецензент Лабуд Драгић, 
Оливера Дуњић, уредник трибине и Вицо 
Дардић који је поред звучног дочаравања 
говорио о значајкама прозног писма ове 
списатељице. (29. јуни)

Два писца 
Последњег дана јуна два земљака, два 

пријатеља, срели су се у у истој едицији, 
код истог издавача (“Свети Сава“, којег 
Живко Николић води већ деценијама) 
...Николић је представио своју седамна-
есту песничку књигу „Обећање“ где је 
показао сва препознатљива својства свог 
писма. Аутор је демонстрирао и нове ак-
центе, превасходно на линији поетског 
онеобичавања које доприноси већој ме-
тафизичкој дубини/густини слике. Вла-
ста Младеновић је већ из збирке у збирку 
устоличио једно поетско писмо специ-
фичне жестине, директног исказа, брзе 
жаоке гномске сажетости и пословичко-
афористичарске интонације, саркастич-
ног заоштрења несумњиве политизације 
какву ангажована сатирична поезија и 
налаже. И у књизи интригантног наслова 
„Дисидентитет“ имамо једну врсту „не-
угодног разговора“са светом и истином. 

Фантастика
Срели су се на трибини 2. јула „Из-

губљени светови српског филма фантас-
тике“, студија Јована Ристића и Драгана 
Јовићевића и антологија „Нова српска 
приповетка“ Горана Скробоње. Била је 
то лепа прилика да уредник трибине и 
његове сараднице за ову прилку Тамара 
Лујак и Гордана Петковић отворе под-
стицајан разговор о томе колико је фан-
тастика обележила српски филм, како 
дугометражни тако и све облике крат-
кометражних и анимираних филмова (у 
књизи су потанко пописани и критички 
размотрени у периоду 1924-2014), као и 
да принуде антологичара Скробоњу да 
представи свој двадесетогодишњи рад на 
различитим антологијским пројектима а 
чија је круна управо ова књига која садр-

жи 32 аутора. 

Отимачина
Проф. др Вишеслав Симић, објавио 

је дело „Приватизација“ на Косову и Ме-
тохији под управом Уједињених нација, 
отрежњујућу и храбру књигу која јасно 
показује који је смисао одзимања 17 % те-
риторије Србије колико чини јужна срп-
ска покрајина. Књига показује све меха-
низме пљачке и економског израбљивања 
о чему су говорили наши успешни млађи 
људи који професионалну стручну и екс-
пертстку каријеру стичу широм Запада а 
сада су предавачи на престижном уни-
верзитету у Мексику – и аутор Трстени-
чанин Вишеслав Симић и Новосађанин 
Дејан Михаиловић – а не мали допринос 
дао је и амбасадор Игор Давидовић. У 
разговору је учествовала и Весна Пешић, 
у име издавача „Пешић и синови“.( 3.јули)

Случај писца 
Сјенички писац Мехмед Авдагић 

(1916-1991) свакако један од најзначај-
нијих аутора са простора Санџака, још 
2001. године био је у УКСу (иницијатор 
сусрета Мома Димић) тема скупа писа-
ца из Рожаја и Плава, Сјенице и Новог 
Пазара, Прибоја и Сарајева о делу овог 
плодног, разноврсног и надасве значајног 
писца. Овога пута био је крупан повод: 
књига изабране поезије „Из Фениксовог 
гнијезда“ коју је зналачки приредио и 
есејистичким и књижевно-историјским 
увидима обогатио проф. др Предраг Ја-
шовић. Књига проширује поглед на овог 
песника који је од своје објаве (1966) био 
носилац и заговорник модерног и разуђе-
ног поетског израза. О делу и значају овог 
песника у контексту санџачке и српске 
говорили су доц. др Тамара Грујић, ре-
цензент књиге, песник Енес Халиловић 
из Новог Пазара и уредник књиге и чувар 
обимне књижевне заоставштине Адем 
Врцић, уредник трибине и, не на крају, 
сам приређивач професор Јашовић. На-
дамо се да ће овај сусрет допринети ре-
хаблитацији овог писца, страдалника и 
несхваћеника у комунистичком режиму. 
(6.јули)

Млади долазе 
Већ се искристалисао профил ствара-

лачког окупљања младих писаца око УКС 
и трибине: читање, дружење и „чешљање“ 
рукописа у библиотеци „Бранко Миљко-
вић“ а потом читалачки час и предста-
вљање, али тако да се уз нову све бројнију 
екипу ( четворка: Јулијана Јанковић, Јеле-
на Лакић, Јована Милутиновић и Новак 
Ђукић) чују и песници који су већ ра-
није учествовали и „придошлице“ – они 
о којима ће се тек разговарати и чије се 
представљање очекује. Главни гост је био 
потпредседник УКСа Душан Стојковић, 
песник и приповедач, антологичар и кри-
тичар који је младим песницима даривао 
књиге – издања „Шумадијских метафо-
ра“ и позвао их на ову велику песничку 
утакмицу за нову књигу. Лепа атмосфера 
и нови свежи поетски и прозни звуци, 
којима су допринели Гроздана Лучић Ла-
лић и уредник трибине Миљурко Вука-
диновић. (6.јула)

Смисао за дугу песму
Песник и романсијер Александар 

Сокнић, аутор десетак књига предста-
вио се петом песничком књигом „Моћни 
штит“. Рецензенти др Мићо Цвијетић и 
уредник трибине указали су на врлине 
његовог писања посебно акцентујући 
ову књигу невелику по обиму (свега 11 
песама сврстаних у 5 циклуса) која по-
казује битна својства његовог певања: 
смисао за дугу песму која прераста у по-
ему, нијансирање ритмичких чинилаца, 
специфична урбана атмосфера (насиље, 
страх, угроженост, аномалије урбане 
свести и живота, зло и страдање и сл), 
хуманистичка црта која надвлада поме-
нуту атмосферу и сцену не угрожавајући 
поетску вредност, нијансирање тонова 
од зачудног, нереалног и „патетике ума“ 
(Миљковићева синтагма) до иронијског 
и хуморног „развејавања“. Стихове је до-
чаравао песник и драмски уметник Зоран 
Симоновић Момиров. (7. јула)

Окренутост духовном
Славица Пејовић је за кратко време 

објавила и трећу збирку песама под на-
словом “Бит и сање” која очито са претхо-
дне две („Елегија без одговора“ и „Озар“) 
чини део једног ширег поетског ткања 
– триптих. То је видљиво и на стилском 
плану и у архитектоници песама па чак и 
мотивско-тематским чвориштима. У нај-
новијој песничкој руковети окренутост 
духовном још је изразитија, а на језичком 
плану остаје на линији свеколиког срп-
ског песништва. Поред рецензента Радо-
мира Андрића говорили су на предста-
вљању књиге 15. јула и Ана Дудаш, Зорка 
Стојановић и Милисав Миленковић. 

Сизифов рапорт
Један од ретких успешних данашњих 

наших дипломата Владислав 
Јовановић поред мемоарске 

књиге и својих јавних иступања и дипло-
матских списа има своју узлазну литерар-
ну путању коју чине три збирке песама, и 
роман „Сестра“. Сада је објављено при-
новио књигом „Сизифов рапорт“, ин-
дикативног поднаслова „хроника о жи-
воту једног учитеља“. Пишући ослоњен 
о традицију реалистичког писања са 
есејистичким пасажима и рафинираним 
карактеризацијама Јовановић је испри-
чао једну породичну причу на широком 
фону историјско-социјално-политичких 
догађања где се удесна судбина ове про-
фесије указује као на длану. О врлинама 
прозног писма аутора говорили су 16. 
јула Радомир Мићуновић, Лујо Данојлић 
и потписник ових редова. Ратомир Тимо-
тијевић Тим је дочарао лепоту и природу 
Јовановићег приповедања.

Прича о суициду
У циклусу „Књижевна познанства“ 

Радо Димитријевић (1952) представио се, 
17. јула, романом „Дан без ноћи и ноћ без 
дана“ (један од 5 најбољих романа сезоне 
у Републици Српској). Димитријевић, 
као аутор десетак књига прича, песама, 
романа, драма, колумни, у новом роману 
гради једну специфичну причу о уметни-
ку и суициду а Бранко Ћопић (иначе 
ауторов земљак и инспиратор) јавља се 
у књизи као лајт-мотив, покретач и но-
силац радње романа, како тврди један 
од рецензената (Ранко Прерадовић). О 
књизи су говорили Душко М. Петровић 
и уредник трибине. 

Урбана поезија
Живко Николић и Небојша Ћосић 

представили су, у понедељак, 27. јула, 
шесту по реду песничку књигу Мирка 
Обрадовића под насловом „Трагања“. 
У овој изразито урбаној поезији аутор 
настоји да дочара осећај напуштености 
и угрожености, потребу за драгом и са-
бедседником , препозна на улици, ожи-
вљавајући призоре божјака и скитница, 
велеградску тугу опкољавајући са разних 
страна. Обрадовић срећно комбинује 
један исповедни готово елегични тон са 
благом иронијом и сликама које имају 
дискретну зачудну ауру.Музички трену-
так даривале су нам Драгана Вучићевић 
и Маја Шавије.

Ужички песници
Писци Златиборског округа увек су 

драги гости на трибини УКС. Тако је било 
и овога пута.Свестрани књижевник др 
Раде Вучићевић, аутор већ обимног опуса 
(24 књиге : и поезија и проза, и моногра-
фије и стручне књиге...) окупио је поет-
ски разнородно друштво да се представи 
београдској публици 29. јула. Тако смо 
чули песникињу и прозног писца Раду 
Новаковић. Изненађење је престављао 
и наступ песникиње Наталије Боровић 
када нам је ова млада жена читала пое-
зију за децу, за одрасле, па чак и једну пе-
сму на икавском. Стеван Ђуровић - није 
читао прозу већ из песничких књига – и 
за одрасле и за децу. Милад Обреновић 
из Рогатице читао је из свог позамашног 
опу са љубавне, потом и сатирично - ху-
мористичне песме и афоризме. Песник 
Вучићевић је остао веран љубавној пое-
зији па смо чули један леп одабир из ње-
гових специфичних и језички узбудљи-
вих песама-причалица. Пуна сала је издр-
жала на ову врелину сат и по програма. 

Прва љубав
Поводом песничке књиге „Прва љу-

бав“ песник, приповедач, романсијер, 
песмарица за музику, композитор итд. 
Властимир Станисављевић Шаркаме-
нац организовао је поетско-музички 
рецитал.У казивању катрена, утројених 
катрена и сонета Властимиру је помагала 
песникиња Душица Милутиновић Ста-
нисављевић. Уредник трибине је говорио 
о Шаркаменчевом књижевном раду са 
посебним освртом на тридесету књигу 
овог писца. Петар Жебељан је прочитао 
и краћи осврт на сонете натурализованог 
Парижанина, Крајинца Шаркаменца. Је-
дан од јунака програма и књиге је и Ми-
одраг Чолаковић, реномирани пијаниста 
и композитор, који је ликовно обогатио 
књигу. Лепо поетско-музичко вече, 4. ав-
густа на трибини.

Млади долазе
Пет сусрета под насловом „Млади до-

лазе“ показују да се најзад око Удружења 
књижевника формира једна повећа група 
од двадесетак младих писаца од којих ће 
неки посве сигурно бити међу значајним 
књижевним придошлицама, уз помоћ но-
сиоца пројекта Бранислава Вељковића и 
Гроздане Лучић Лалић. Наступио је већи 
број песника и младих прозаиста. Гово-
рили су Анђела Петронић и Огњен Ка-
раџић, Никола Ђурић и Слађана Бушић, 
двојезична српско-словачка песникиња 
из Новог Сада Тамара Хрин и Немања 
Новчић, Јелена Лакић и Нина Петров, 
Марија Лесан, Зорица Поповић, Милован 
Милојевић... Њима су се придружиле и 
песникиње Искра Пенева, Румунка Ла-
ура Ест и Катарина Велишић. Учеснике је 

ХРОНИКАОдлазак  
Милана Миловића

У Београду је 30.јуна 2015. годи-
не преминуо Милан Миловић, су-
дија, члан Удружења књижевника 
Србије. Живот Милана Миловића 
обележила је његова велика љубав 
- писање. Цео свој професионални 
радни век посветио је правди, на-
следивши у том позиву свог оца, 
такође судију и председника суда. 
Радио је као судија и председник 
Окружног привредног суда у По-
жаревцу, судија Вишег привредног 
суда у Београду, био је активан у 
стручним удружењима и објавио 
велики број стручних радова из об-
ласти привредног права, парнич-
ног и извршног поступка. 

Писао је од младих дана, објавио 
четири књиге поезије (Испод Чача-
лице, Збрајање растурених жишки 
под огњиште мрака, Писма без пре-
поруке, Разблуде), приредио и обја-
вио песме Рашка Димитријевића, 
открио, уредио и објавио рукопис 
Данице Павловић-Барили Милена 
– дете моје. Поезију и прозу обја-
вљивао је и у најугледнијим часо-
писима у земљи (Књижевна реч, 
Књижевне новине, Књижевност, 
Српски књижевни гласник, Савре-
меник, Песничке новине, Улазница, 
Багдала, Политика, Нин, Дуга), као 
и на Радио Београду. Петнаест годи-
на је био уредник у књижевном ча-
сопису Браничево. За свој књижев-
ни рад добио је више признања: Ве-
лику јубиларну медаљу Удружења 
књижевника Србије, Златну значку 
КПЗ Србије... Заступљен је у преко 
десет антологија поезије и прозе. 
Био је члан Удружења новинара 
Србије и дугогодишњи главни и 
одговорни уредник часописа Црве-
ни крст Србије.

К.Н.

Последњи трен
Гасе се светла
Последњи трен

Између мрака и мрака
Ни жишка

Између мрака и мрака
Ни љубав

Између мрака и мрака
Ни рука

Између мрака и мрака
Мрак

Између мрака и мрака
Ни глас

Између мрака и мрака
Ни срџба

Гасе се светла
Последњи трен

Милан Миловић

Нове књиге приспеле у 
редакцију

1. Зоран Костић:Таче печат, пое-
зија, Арт принт, Бања Лука.

2. Блаже Миневски: Ја, Тито и 
Мики Маус, роман, са македон-
ског превела Љиљана Стејић, Арка, 
Смедерево.

3. Коста Димитријевић: Најлепше 
приповетке, „Прометеј“, Београд.

4. Мироје Вуковић: Године прошле – 
преци и потомци, проза, Унирекс, 
Подгорица, Свет књиге, Београд и 
Центар за културу, Плужине.

5. Властимир Станисављевић Шар-
каменац: Прва љубав (Где ли је сада 
она?), песме, Алтера букс, Београд.

6. Здравко Згоњанин Баћо: Ена са 
насловне стране, роман, Свет књи-
ге, Београд.

7. Сава-Мијодраг Радивојевић: 
Очи пуне зора, поезија за децу, Све-
тигора, Цетиње.

8. Симеон Костов: Непроверене гла-
сине, поезија, Удружење књижев-
ника Србије, Београд.

9. Љубиша Р. Митровић: Брегал-
ничке кише, поезија, Прометеј, 
Нови Сад.

10. Јоже Бренчић: Okruški 
optimizma/ Крхотине оптимизма, 
поезија, двојезична на словенач-
ком и српском у преводу аутора, 
Динекс, Београд.

11. Воја Марјановић: У друштву са 
Ћопићем, разговори и сећања, КК 
„Бранко Ћопић“, Београд.

12. Ратко Ђогатовић: Дарови у ру-
кама ризничара, поезија; Ствар-
ност иза стварности, песме у про-
зи, Арт принт, Бања Лука.

13. Никола Александар Марић: Ви-
зантијски вишебој, поезија, Цен-
тар за културу, Сврљиг.

14.  Лав Лукић: Велико спремањe, 
поезија, ауторско издање, Београд.

15. Андреја Врањеш: На обали 
срца, поезија, Беокњига, Београд.

16. Гордана Љ. Миљковић: У сусрет 
пролећу, поезија, Подружница УКС 
за поморавски округ и библиотека 
„Вићентије Ракић“, Параћин.

17. Милан Милетић Гочки: Четво-
рак, поезија, КК „Моравски токо-
ви“ и НБ „Јефимија“, Трстеник.

18. Миро Моравчевић: Одјек бића, 
поезија, Луцида, Београд.

19. Јован Вељин Мокрински: Срп-
ско-руски рулет, афоризми, Банат-
ски културни центар, Ново Мило-
шево.
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Ветрови августовски
(August Winds)
Кад окрену ветрови августовски,
Рибарски бродови отисну се на море;
Гледам док им се једра не изгубе у даљини,
Зима нам ускоро следи,
Гледам како се оцртавају у ноћној тмини
Под августовским месецом, бледим.
И нико не зна да долазим овде,
Не делим с другима неке ствари;
За мене, остаће без објашњења
То што ме дирне скоро до суза;
Нешто, кад годишње доба се мења,
Овде ме затиче док лутам, тужан.
У оним јавним тренуцима мојим,
То нисам ја, то што говорим и што чујем;
Спознаћу можда пре но што умрем,
Признаћу зашто – а разлог постоји –
Бродове што се враћају мору бројим.
У оним личним тренуцима мојим,
Ја скидам маску коју присиљен сам да носим;
А нико не зна да такав тајанствен постојим
И да тад, иако нимало свестан, волим
Бродове што се враћају с мора да бројим.

Ја главу погнух
(I Hung My Head)
Једнога јутра, рано, баш време да се убије,
Седох на једно брдо... Џебова пушка – ту ми је;
Усамљенога коњаника насред чистине видех,
Нанишаних га као мету да пробам како ми иде.
Братова пушка опалила је у мојој руци,
Пољем одјекну пуцањ и ја се нађох на муци:
Коњ је одјурио, јахач је мртав – шта могу!
Ја главу погнух, ја главу погнух...
У бег се дадох, да пробудим се из тога сна,
Пушка мог брата остаде насред потока.
Бежао сам све до пустаре, иза шуме,
Са лицем загњуреним у шаке пронашли су ме.
Шериф ме питао: „Што побеже у дивљину?“,
То што учиних тек тад ми у свести сину –
Тек парче олова, разлог да нађем – не могу!
Ја главу погнух, ја главу погнух...
Овде, у судници, град се већ сјатио цео,
Судија, горе, на своју је столицу сео.
„Објасни пред судом шта ти је прошло кроз главу,
Затражићемо од пороте да пресуди ти по праву.“
Ја рекох: „Осетио сам моћ, моћ смрти над живо-
том...
А њему: жена – удовица, деца – сирочићи, потом.
Преклињем их за опроштај, умро би’ одма’ да 
могу...
Ја главу погнух, ја главу погнух...
Једнога јутра, рано, баш време да се убије,
Видех на брду вешала, за мене овај дан судњи је;
Некаква обмана свести: негде у дну даљине
Усамљеног јахача видех насред чистине.
Дошао је по мене, да види шта то учинише,
Одјахаћемо заједно ка Царству небеском, вишњем.
Ускоро ћу да умрем, за милост молим се Богу:
Ја главу погнух, ја главу погнух...

Епилог  /Ништа о мени/ 
(Epilouge /Nothing Bout Me/)
Положи моју главу на операциони сто,
Узми ми отиске прстију ако можеш и то;
Завири ми у мозак и у џепове, још дубље,
Укради ми очне јабучице и врати се по дупље.
Тестове разних врста, од А до Ш, примени –
Још увек нећеш ништа знати о мени.
Пробај у свој рачунар да убациш моје име,
Свог професора кад сретнеш, помени ме пред 
њиме;
Провери моје податке, провери забелешке,
Да ли сам платио порез, провери све, без грешке.
Ишчитај ми биографију, све стране двапут окрени 
–
Још увек нећеш ништа знати о мени.
Што да о мојој прошлости читаш књиге?
Једноставан сам човек – нема тајне и нема бриге;
Руци рукавица треба када је хладно време,
А љубав, у ова времена, усамљенику попут мене.

Претражи моју кућу, прочешљај ми све собе,
Испремештај све и преврни јер ја ћу некуд да одем;
Под микроскоп ме стави, обрни и окрени –
Реци, шта видиш? Још увек не знаш ништа о мени.

На дивљем дивљем мору
(The Wild Wild Sea, Стинг)
Видех га опет вечерас, то црно једро, 
Као да бледожутим небом заплови; 
И баш к’о и пре неста у трену 
Тамо где одлећу сиви галебови.
Ако се ово понови, запитаћу се –
Зар само чудан брод може да лети? 
Па у светлости већ потамнелог неба 
Моја присебност мотри обзор далеки.
Те ноћи док ходао сам у сну,
У воду загазих на морском жалу;
И пливао сам са Луном и њеним драгим
Све док из вида не изгубих обалу.
Пливао сам док ноћ не постаде јутро, 
На црвенкастом небу црно једро заплови; 
И нађох се на палуби заљуљанога брода 
Тамо далеко, где не лете ни сиви галебови.
Свуд око мене тишина, к’о да изругује се
И с мојом крхком људском надом и са мном;
А један упитник висио је на платну
Јер ветар у конопцима већ беше замро.
Можда преспавах један дан,
Можда тек један сат што мине;
Јер, на кревету се у белој постељи
Пробудих под небом боје глине.
Испрва само шуштање платна,
Лице најнежнији дах ми осети;
Ал’ галоп белих коња ми рече –
Ускоро ћемо трку започети. 
Нежни се уздах у урлик претвори
И сиво небо гневом се зацрни, горе;
Погледом уплашеним претражих обзор
Кад иза мојих леђа се набра море.
Видех ли ја то сенку морнара
Што стеже кормило док се брод њише?
Кроз прозор кабине на командном мосту
Спазих га, трепћући, усред кише.
Спреман, у сусрет олуји, 
Ка ветру се окрену брод;
А испод морнарске капе
Видех лик оца мог.
Молим вас, нек’ будем поменут, скрушен,
Кад буде молитва изговорена у зору;
Када је мост ка небесима срушен
А ти си изгубљен на дивљем, дивљем мору.
 
Гордон Метју Томас Самнер (Gordon 
Matthew Thomas Sumner; рођен 2. ок-
тобра 1951), познатији по надимку 
Стинг, енглески је музичар родом из 
Волсенда у Северном Тајнсајду (North 
Tyneside). Пре соло каријере, Стинг 
је био главни текстописац, певач и 
басиста рок групе Полис (The Police). 
Као соло музичар и члан групе Полис, 
продао је више од 100 милиона плоча 
и добио шеснаест Греми награда за 
свој рад.

 
Превод с енглеског, препев и белешка

Дамир Малешев 

Гордон Метју Томас Самнер (Sting)
(Gordon Matthew Thomas Sumner)

У реномираној едицији Millenim-
Studien чији је програмски им-
ператив интердисциплинарно 

надилажење гра ни ца између епоха и 
регионалних прос тора, објављена је 
као 54 свеска књи га (зборник члана-
ка), насловљена ”Античка митологија 
у хришћанском контексту у позној 
антици”, коју је припремио професор 
др Хартмут Лепин са универзитета у 
Франкфурту на Мајни. Лепин је ис-
торичар древне Грчке чији истражи-
вачки фокус пада на епоху хеленизма 
и раног хришћанства. Прилози у овој 
књизи-зборнику су зацело реферати 
са колоквијума у Франкфурту одржа-
ног у новембру 2012. Сада су 2015.г. 
ти реферати/контирбуције објавље-
ни као књига у Берлину код угледног 
међународног издавача научне лите-
ратуре De Gruyter, Berlin / München 
/ Boston 2015.  Сливен у хармонични 
акорд, тенор овог зборника би лапи-
дарно и доминантно могао гласити: 
класична митологија је преживела 
христијанизацију Римског царства и 
крај антике. 

У овом зборнику су сабрани при-
лози на различитим језицима и из 
различитих дисциплина о митологији 
која је, по једној теорији, била заточе-
на у теорију књижевности. Митолош-
ки наративи и фигуре су били једнако 
присутни и у време христијанизације 
Римког царства – те су се могли како 
на јавним споменицима и уметничким 
делима ликовне уметности видети, 
тако и у књижевности и политичкој 
комуникацији.

Може ли се у овом контексту гово-
рити о преживљењу паганизма? Да ли 
је митологија виђена као религиозно 
неутрални феномен? Или је овде реч 
о питањима естетске нарави? Да ли 
се може сматрати да су читања била 
различито интендирана? Где су спе-
цифично хришћанска поимања при-
лагођена у виду алегорезе? Да ли се 
хронолошки развој и локалне разлике 
могу пратити? 

Ово су само нека од питања која су 
за време овог интердисциплинарног 
колоквијума постављена. Античке ми-
то ло геме су убиквитерне (свеприсут-
не). Протејско мношто њиховог изра-
за и испољавања сведочи и о њиховој 
раширености. Мит се сусреће у свим 
културама, како у књижевности тако 
и у посведневном животу. Све може 
постати мит – један фудбалски клуб, 
једна филмска дива. Јан и Алеида 
Асман су у Handbuch wissenschaftlicher 
Grundbegriffe 4 (1988), 179-200, s.v. 
Mythos, постулирали седам различи-
тих семантичких слојева појма мита. 
Скраћеницом ”М” и једним бројем уз 
њу ”М1”, ”М2” итд. – диференцирају 
се поља значења овог појма. М1: мит 
је превазиђени стадијум културно-
историјског развоја; М2: мит је израз 
једне надвремене истине прерушене у 
алегорију; М3: мит је основни носилац 
(језгро) смисла/значења неке припо-
вести; М4: мит посведневности, као 
узор колективног делања или дожи-
вљаја; М5: мит као наративни појам 
у смислу Аристотелове ”Поетике” – 
почетак, средина и завршетак приче; 
М6: књижевни мит, дакле мит који 

ће у различитим фабулама/поткама 
бити изложен прерадама/преобли-
чавањима; М7: мит у смислу велике 
приче/приповести. Као пример за овај 
тип мита Асман наводи Ничеов мит 
о вечном повратку истог. Митове су-
срећемо у најразличитијим социјал-
ним местима и на најразличитије на-
чине. Занимљиво је да су у процесу 
христијанизације култови постепено 
изумрли/ишчезли, док су се митови 
сачували. Чини се да је епоха позне ан-
тике за тај феномен била одлучујућа. 
Опрему хиподрома са митолошким 

мотивима за време цара Константна 
Евзебије Кесаријски (Vita Constantini, 
3,54) сматра подругивањем паганству, 
док Сократ, други историчар црквене 
историје у томе види слабљење паган-
ства у чему се са њим историчар Со-
зомен слаже, додајући да је то био пут 
естетизовања мита. 

У овим прилозима је реч на дифе-
ренцираном прилазу митологији у 
различитим контекстима, као и о по-
лемици о њој. Тако је настала фасета-
ма богата слика о класичној митоло-
гији у позној антици.

Прилози у овом зборнику показују, 
иако фрагментарно, да је распала па-
радигма митологије ипак сачувала оно 
што бисмо означили са ”самореферен-
цијалност” односно оно што се у уни-
верзитетском жаргону зове ”модусом 
реконтекстуализовања”.

Плуралитет и полифонија позне 
антике показује да је тај процес био 
све друго, само не пут линеарне де-
градације односно пропадања мита. 
Један вид односа хришћанства према 
миту је пут његове ”неутрализације” у 
религиозном смислу. Извесни аутори 
виде да је пут ”акомодације” и ”асими-
лације” био прагматични вид прелаза 
из мита у хришћанство. Једно је сас-
вим извесно: коегзистентни пут мита 
и хришћанства – било као неутрали-
зација или присвајање (акомодација/
асимилација) - је био дуг и вијугав по-
вратни процес реконтекстуализације. 
Овај зборник плени историјским, бо-
гословским и философским примери-
ма тог фасетама богатог процеса раз-
воја од мита ка хришћанству или, да 
парафразирамо наслов једног славног 
дела, од мита ка логосу.

Зоран Андрић,
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