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Владимир Копицл

СУДБИНА, ХОБИ 

По Лотреамону 

Сви су радили на својој судбини: дрвеће, биљке, ајкуле,
сав овај живи свет од тога сад већ похабан,
као од сваког рада, сваког дизања камена, 
гледања шта је под њим, тог пуког завиривања
јер није тамо фрула па да засвира коло
да се још једном саберемо, стиснемо и упознамо,
ми, коњи, дрвеће, ајкуле и зефир, поветарац,
или тек вода, намрешкана, каква ајкули треба
да ако икада изрони осети ужас ветра, 
глув, нем и непорочан као благ додир мајке
кад више нема детета и када све је судбина,
оно што све нам ради док није урађено. 
Али сад све је урађено и врло мало је остало
да ико ишта ради, да није скамењено као фосил и река,
живо без преостатка што никуда не отиче
јер не сме да се помера, мора да чека судбину
да најзад дође из онога на чему дуго је рађено.
Чекаћу још два-три дана, још неки месец, годину,
и нећу постати река да не течем у море.
Једном, постаћу плурал, лице свега без судбине,
та стара свеопшта крпа повесно похабана.
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ГЛЕДАНО УВИС 

Гле, планина више није весела. Она као да не дише.
Као да неки старац сад пење се по њој
а не зечић, вук, срна, соко, мада соко још лети 
нешто мало истрајније него што би се рекло
у тек начетом говору што одмах се исцрпи
јер се говори узалуд, о оном чега има
као нечем што има свој природан почетак
али онај почетак коме дође и крај. 
Леп је то крај, ово ништа, ту где почиње планина
а престаје равница, сва људски изрована,
сравњена, као да неко је пошао а онда ту и остао,
да не би постао лик на страницама планине
која је усправно постављена као начета књига,
са отвореним корицама ослоњеним о тло
испод онога изнад што још се одражава
као прозирно празно и поред сметње облака. 
И ти облаци некуд као да били су пошли
па повремено застају као да чекају ветар.
Он дође, сасвим нечујан у напетој висини
од које лако се потреса бели хаос маслачка
и као да и он би, некуда, несигурно да узлети,
тамо, онамо, нагоре, ка словима те књиге
што некад била је чуђење па постала тек приручник
за оног могућег старца коме приручник не треба. 
Он има знања о планини више него весеља
и све што чита с ње само је нестална сенка
припијена уз дрво као још бледа тама,
као нестварна маховина која се хладно привија
да се ту сасвим скраси пре него што дође ноћ
да тихо обујми планину у одсуству весеља.
Врх тада неће се видети као што сад се назире,
а оно што се не назире то ће остати планина.

У ПРОЛАЗУ 

Јеж који је пролазио туда забоде му
своје бодље у леђа и рече: „Ето ти”.
И то се зове давање, кад боли и не боли. 
Свако би нешто дао, само када би имао,
бар колико и очију, руку, плућа и усана,
увек више од срца које је само, јединствено. 
Јер, ако нешто се дâ, треба и да преостане
неки траг да га је било пре него што буде дато,
као што Звер је преостала, негде, где и тај јеж, 
ничему склон, нејасан, скоро сасвим неописан,
а опет спреман за давање, некоме или сваком,
можда и зато што давање није само одвајање 
од оног што је било па можда такво и остало. 
Ту одвојеног нема, оно се већ одвојило
и лежи на неком путу којим нећемо ићи
јер нисмо ми тај јеж, а није било ни оно, 
све док није му дато да са датим се споји
да после неко каже „Ето ти”, као трн, 
мада знамо да није трн, нити мач, 
него оштрица стварног у стварној речи бодља. 
Можда јеж зато и говори, јер не зна шта је можда,
шта је „ето”, шта трн и друго лице једнине. 
Можда је све изречено као речено пролазно,
а шта ће све још проћи не зна можда ни Звер,
што лежи нам на путу и сваку датост прихвата
баш као што се прихвата глас извесности – „ето”.
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Јован Зивлак 

ЗАКЛЕТВА 

Освртао се као да су све очи упрте у њега
као да је бик кога ће срушити на колена
или пандур пред којим ће и невини пропевати.
шкиљио је као да хоће да буде виђен 
пре него што шмугне у берберницу
као дрипац који жури 
тамо где га нико не чека
да се ухвати за главу као да је оглувео.
сова га кљуном удара по ушима 
пред њим махнита
а пред другима мудрује
што се другима чини као којештарија
њему се понавља као мора.
све зна а ништа не може саставити
све има а опет му кеса није пуна
оно што звечи не звечи довољно
броји речи а увек му недостаје једна.
зато се скрива кад види јемца
повериоце не чује најбоље 
опседају га и 
чекају да се врати с океана
или да дојашe из незнаног скровишта.
а он је у орману 
саставља тестамент
жали се на столицу
да скочи или да најми нарикаче
да га опевају и да га умију
пре но што положи заклетву 
у најближем министарству.

МАГАРАЦ 

постоје предања
неколико речи једва повезаних
да ли о спасењу или великој пропасти
тричарији или скривеном сведочанству
оку које гледа из смрсканог лица
будали коме је море до колена.
тумачи ће да ухвате значење 
неће заобићи ни магарца из суседства
ни ближњег кога ни саветник не може посаветовати
нити коњушар повести за улар
нити оног што говори
и маше на тргу или за говорницом
где га слушају смркнутог лица
чекајући да прохода по води
или да се стрмоглави међу корњаче.
а он збори као да му је језик угарак 
једни му се подсмевају
а други су му браћа
за истину се бори сиктањем
на сваком углу закера и заповеда
обећава да ће и провалију прегазити
да ће жив изаћи из вулкана
да ће његова реч оздравити заблуделе
а његова ватра да ће спалити неверицу.
да ли је довољно што скаче с ноге на ногу и гази своје прсте
одбацује туђе речи а своје узвикује 
да ли да му верујемо да има четворe уши 
зар је и њему вода до колена
и зар не зна колико ће га то коштати.
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ПОД ОБЛАЦИМА 

што више таме
то мање ведрине
гласови из даљине и гласови иза уха
слични су кô утроба утроби
једне и друге чујеш
једне мутно друге неразговетно.
и као да си нахрањен
кад си уловио одзив
потврдио да си жив.
а они што проповедају ситост и брзо жвакање
и погибао као око правде
себе виде као судије и као жртве
и као врачеве и као у тами залутале
и суде као победници и оплакују се
као губитници.
што више таме 
то више светлости
и како год
скончаћемо кад заспимо
и нестаћемо ако се не пробудимо.
погледај гуске под облацима
и биволе на пољима
погледај раздражљиве на степеницама
и вреву на мостовима
ми смо прошли без застоја
а осврће се онај ко се неће вратити. 

Зоран Ђерић

ОБИЛАЗАК ПРАГА 

У Шпан ској си на го ги, под ге слом „Ми сте ри ја, ме-
ди та ци ја, ма ги ја”, из во ђе ни су: Ма лер, Мен дел-
сон, Бен-Ха им и Берн штајн. Хол ба рок не би бли-
о те ке Тињ ске шко ле и цр кве Св. Ми ха ла, ме сто 
је где Col le gi um „Ar chi di Pra ga” из во ди ба рок ну 
кла си ку. 

1 

Обилазак историјских места, где су 
нераскидиво повезани архитектура и 
митологија, чињенице и фикције, започиње 
од Замка, до кога се доспева кроз Краљевску 
башту, или кроз сплет малих улица, које се 
спирално спуштају или подижу према 
готској катедрали св. Вита, у којој је 
сахрањен краљ Рудолф Други, значајан 
за историју, као и за легенду о Прагу као 
магичном месту (Звездознанац без носа
поредио га је са лавом, а Булгаков, много 
касније, с разлогом позвао на бал код
Сатане), окупљао је око себе уметнике, 
астрологе, алхемичаре, опсенаре и 
варалице свих врста, у жељи да буде 
богат и бесмртан. 

„Астролог је кључна фигура прашке 
митологије” (Рипелино). Фигура астролога се 

„понекад поистовећује са алхемичаревом. 
Иако не пролазе кроз огањ и не одлазе
у тамне пределе, имају у себи нешто 
од шамана”. Најпознатији од њих, 
нераскидиво везан са Прагом, Тихо 
Брахе, ушао је у легенде и постао 
литерарни јунак. 
Још као студент, у једном двобоју 
остао је без носа, тако да је до краја 
живота на лицу носио протезу од 
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злата и сребра. Његов гроб, који се 
налази у готској цркви, у Прагу, 
посећиван је вековима као 
магијско извориште, а у књижевност 
су га увели: Аполинер, Макс 
Брод 
и Крафорд. 
Иако није био алхемичар, него дворски сликар,
Арчимболдо, са својим гротескним портретима 
од воћа и поврћа (ако је судити по преосталим,
који нису уништени), савршено је допуњавао
тај ренесансно-барокни универзум. Баш као
и луткарска позоришта са својим 
марионетама, црно-бели театар 
и laterna magica, одјек некадашњих 
алхемичарских опсесија. 
Алхемичари су живели у маленим кућама 
у Златној уличици (Zlatá Ulička, 
Alchimistengässchen, Goldmachergässchen), 
„ониричној алеји” која се налазила у 
подножју Замка. „Уска слепа уличица, 
довољно широка да се можеш протегнути, 
а кад подигнеш руке можеш дохватити 
кров њених кућа”, тако је описивао 
Мејринг. Другом једном писцу, 
Оскару Вајнеру, чинило се да је она 
сачињена од кутија са играчкама: 

„Разнобојне кућице за лутке, 
залепљене за зидове који опасују Јелени 
Јар”, гору на којој се налази Замак, са 
малим прозорима на којима још увек 
цветају пеларгоније (смрдљевак, 
жеравац) 
и каранфили. 
По једној легенди алхемичари су се 
побунили, поломили своје реторте 
и мехове, угасили пећи, прекинули 
трансмутације из блата у злато. 
Желели су да 
изађу, 
као и сви дворани, 
на сунце, у шетњу. 

За казну, 
Рудолф Други их је затворио 
у гвоздене кавезе 
и окачио дуж улице, 
где су поумирали
од глади.

2

Други магични пункт Прага је Јеврејски град 
(Židovské Město), познат као Јозефов, по цару 
Јозефу Другом, који је, крајем XVIII века, 
први ублажио религијску и расну дискриминацију. 
Од ове „тајанствене четврти” није остало много: 
неколико синагога, гробље и градска кућа са
сатом. Прашки гето, по јеврејској традицији, 
постоји од самих почетака града изнад Влтаве. 
До Х века сежу легенде, а историја памти да 
су се од тог времена каравани јеврејских 
трговаца почели све више задржавати у Прагу, 
на својим путевима са Истока на Запад. 
Почели су градити куће, углавном дрвене, 
припијене једна уз другу и окружене 
зидовима са капијама које су се закључавале. 
Зидови су срушени тек у XIX веку, у инат 

„фанатичним рабинима који су волели изолацију”, 
до тог тренутка била је ненарушена првобитна 
топографија и средњовековни изглед гета. 
Један од најмањих квартова Старог града, 
без обзира на многољудност, није се вековима 
повећавао. Једино дрвеће које је расло у гету, 
било је оно које је нацртано на зидовима, а врт 
само један – посвећен мртвима. Највећа 
легенда повезана је са рабином Јехудом 
Левијем (Löw, Liwe) и Големом. Прославили 
су је Мејринк, својим романом, Голем, а 
потом Паул Вегенер истоименим филмом 
из 1920. године. Он је јунак бројних књига, 
јеврејских, чешких и немачких, па и других
аутора који су обрађивали ову, типично 
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готску причу са човеком од глине. 
„Стварање Голема, то је рабинска 
забава – слепио га је од праха сам 
Елохим” (Розенфелд). Мала, глинена 
фигура Голема главни је сувенир 
на тезгама које су поређане уз зидове 
Старог јеврејског гробља, једног од 
најчешће посећиваних места у Прагу, 
а представља највеће и најбоље 
очувано јеврејско гробље
у Европи. Окружено је синагогама, 
од којих је најстарија из XIII века, 
позната као Старонова (тј. старо-нова, 
јер спаја две школе: стару и нову), 
репрезентује 
средњовековну грађевину једину тог 
типа сачувану јужно од Алпа. 
Са источне 
и западне стране 
зграду синагоге 
украшавају високи, циглани, 
позноготски 
врхови.
 
Поменућемо овде још једну 
синагогу, названу по њеном власнику, 
Мардехају Мајзелу (Maisel), најбогатијем 
Пражанину свога времена, који је 
позајмљивао новац чак и самом цару 
Рудолфу Другом. Веровало се да је своје 
богатство стицао на волшебне начине, 
па су и око њега плетене бројне легенде 
и стравичне приче. Синагога је изграђена 
1590. године, у ренесансном стилу, 
али су је више пута уништавали пожари, 
па садашњи, неоготски, изглед захваљује 
рестаурацији која је урађена 
крајем прошлог века.

3

Све противречности овог места скупиле
су се у једној личности – Франц Кафка. 
Јеврејин који је писао на немачком језику 
а живео у словенском окружењу, био је 
одбациван од свих, као туђин. О његовој 
самотности сведоче његове приче и романи. 
Уз алхемију, као што смо већ поменули, 
нераскидиво је везана неизвесна судбина, 
страх и губитак. А управо прашки Јеврејин 
најтрагичније проживљава ту типичну коб 
Homo Bohemicusa, чије „боравиште на 
неуралгичној тачки Европе врло често 
постаје гето или затвор”. Иако је живео 
управо у некој од улица некадашње јеврејске 
четврти, у близини Замка, и Кафка је, баш 
као и његов Геометар, из њега био удаљен. 
Алегоричан карактер Процеса, с друге
стране, види се и у томе да је он сачињен 
од „малих, затворених кругова” у којима 
се креће Јозеф К. Други ликови су као 
статисти пореклом са паноптикума, 
те чисто прашке специфике: сви имају 
у себи нешто од загађене крви 
и тешке атмосфере. 
Кафка сада има свој трг, музеј, 
поједине кафане и ресторани 
носе његово име, а на мајицама 
које купују туристи препознаје
се његов лик. 
Није, наравно, сам, у тој 
мистичној магли над Прагом, 
у том „метафизичком дому 
лудака”, ту су и други пацијенти: 
Верлен и Рембо, Дилан Томас, 
Њижински, Били Холидеј и 
Чарли Паркер. Већ смо 
помињали Густава Мејринка, 
једног од креатора Голема.
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Другу врсту „чудовишта” 
створио је Карел Чапек 
у својој драми R. U. R. 
(Rossum’s Universal Robots, 1920). 
Андроид, вештачки радник, или 
робот је, дакле, чешког порекла. 
Трећи тип јунака, можда понајвише 
чешки, створио је Јарослав Хашек, 
чији се живот састојао од „серија 
фарси у стилу немог филма”. 
Сопствене анегдоте приписивао 
је свом јунаку, Швејку. Странице 
исписане у пивницама (које су 
нам сада познате по аутору 
који је за живота сматран за 
пијанца, шаљивџију, помало 
и за чудака, кад је покушао 
да се убије скакањем са 
Карловог моста), постале 
су једно од најчитанијих 
штива на чешком језику. 
Неколико деценија касније 
његову пародично-трагичну 
судбину понавља још један 
велики писац – Бохумил 
Храбал. У пивници „Код златног 
тигра” дуго се чека ред и 
место за столом где је седео 
и испијао кригле светлог 
пилснера писац који је за 
живота постао легенда 
боемског Прага. У смрт
је закорачио преко симса
болничког прозора – нагнуо се,
хранећи голубове мрвицама
и пао у двориште.

4

На улицама се често чује 
српски језик. „Наши” су 
се специјализовали за продају 
сувенира. Иронично, хашековски, 
или храбаловски, баш као и 
бројни амерички имигранти,
туристима продају „чешкост”. Има 
у томе и кафкинске 
усамљености: у једном 
великом граду, међу 
милионима туђина, није лако 
осећати се домаћи, и обрнуто 
– странцу се лако одомаћити, 
а домаћима отуђити у сопственом 
граду.
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Миљурко Вукадиновић

КОЛАЧЕВИНА 4

УСЕЧЕН КОЛАЧ

Негде у спласлом свету неспаслом окаснео
колач. А у
јарму је душа незнабожна ако већ није
успаничен дух са ситним логосом а без 
вере. Зверињак уоколо а
кључ несреће на дохват
руке отргнуте од одоцнелог
колача. Плач преко
плача. Ал сваки грешник
невољу своју меси. И овде
усечен колач све
види и води.

НЕПРЕГЛЕДНОСТ СОВРЕ

Тањи се колач обноћ.
Јутро разоблично. Немушта
свећа вија се / и још млого
тог тиња. Од

-макнути од непрегледности совре
Горионик несвеле душе о

-кађен. Ипак,
не сазнај шта обноћ колач
тањи.

НЕБО ИМА СВАКИ ПУТ ДРУГАЧИЈИ УКУС

ко ком купи мрвице
са соврице а није милостив?
овога пута морате га у сивоћи у
-очити / очитати / оче
-рупати. зар жар 
не би требало пожар

-удаљити од куће? не,
удахните, заогњите језиком мирно:
небо сваки пут има све 
бољи укус.

ПОКОРИЦА БЕСКУЋНЕ ТАМЕ

на соври крупан колач ако
преноћи непокривен како ћу
покорицу таме
сам да одгризем? као божје за

-ноктице. као ваздањи
посао за који нисам над

-лежан а „лом и крш
мисли” врзма ми се око руку
и главе. сабајле але
са таквим колачем, без
целива.; пузање је и кидање, без

-главо / без
-очно / бес
-кућно.
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КОЛИКО ГОД

Добро је што довде приспесмо. Тужно је,
синак, думати око славе
дану о развеју у одсуству
колача. Од
судан је колач већи од
куће. Без улаза. Замандаљених
попљуваних прозора са свим
сивим унутарњим комфором што
некоме другоме / не

-чему служи. 
„Можда, не знам још”, кажеш. 
Рачун без дебелог крчмара. За

-борављени кључеви – живо
-дерац. 
 Крст без доброга Бога!

СВЕ САМ МРКЉАНАЦ 

Бојим се да живим 
попут оних што лажу
хулећи идући према Крсту. Прича о
колачу је дубок намаз или
шлаг горчине остављен да се стопи. 
Коју реч да удробим, милостива? Кад
живим готово
 као од

-бачена чаура / од
-бачена рукавица, у
-натраг; утулим
воштарку па
слегНем у мркљанац.
Тамо ће са мном. 
Успори то.

ГДЕ СЕ ВИДИМО, БРАЛЕ

Колач је петком кључаоница и осипаоница.
Још сам онај частан колачар што 
масан део дуге године живи
нечасно. Лебдим понад
безбожја, рекло би се. Чудно, то
ласно паше ономе коме се
мрви колач у име лошег
туђег живота. Скрајнут. Ка прљавштинама. 
Не умем, ћери, са ближњима 
зато
совра празни. Видећемо,
 
у Паклацу.

ПРАЗНЕ СОФРЕ, ПОСНЕ СТРОФЕ

Чега је излив колач, хтео бих да знам.
Шта се згодило пре? Шта
претходило и морило? 
Незнање је штркљасто а јабука
округло. И рибац и хлебац. 
Бојимо се празне совре
као празна душа безбожја. Или
робујемо неосетљивости на
сувоћу и сивоћу чула глади
и похлепја иза чега се
нешто крије и ровари. 
Шта је претходило и морило?
Шта се згодило пре?
Чега је излив колач, хтео бих да знам.
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ПРЕДУСКРШЈЕ, ГРИЗОДУШЈЕ

Узгред небоглед, уклоњен остатак
Славског ручка тишти и пишти...
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Бран ко Ми ло ра до вић

ПРА ЗНИК

Бо жић но ју то до не ло је ста ром Авра му нео бич ну ти ши ну. Ни ко од 
ње га то ни је мо гао бо ље при ме ти ти. Ни ко. Го ди на ма спа ва ис под 
ве ли ког мо ста ко ји спа ја две оба ле на ко ји ма се про сти рао је дан 
исти град. Бу ка му је би ла бли ска. Хи ља де раз ли чи тих зву ко ва мо-
то ра про ла ма ло се из над ње га. Али, то је би ло ње го во при род но 
окру же ње. Мир но је спа вао на кар то ни ма. На се би је имао де бе ли 
ка пут ко ји је око стру ка уве зао ко ноп цем. На гла ви је но сио ду бо-
ку ка пу ис под ко је су се очи је два на зи ра ле. Ду га бе ла бра да, ме ка 
по пут па пер ја, па да ла је пре ко ка пу та. Тор ба са ста рим од ба че ним 
век на ма хле ба увек је ста ја ла по ред ње га. На бу ку се на ви као, али 
ти ши на је би ла не што нео бич но. Ње му не по зна то. То га је про бу-
ди ло. Раз ми слио је ма ло. Си гур но је не ки пра зник, по ми сли. Те-
шком му ком се по ди гао у се де ћи по ло жај. Гле дао је за ле ђе ну ре ку 
ко ја се про сти ра ла ис пред ње га. На уста му је из ла зи ла па ра услед 
ди са ња и хлад но ће. Гру бом ру ком про тр ља очи. Из не на да се по ја-
ви и је дан офу ца ни пас ко ји му се мно го об ра до вао. Ми ли мој, ре че 
ста рац и да де му по ла век не хле ба ко ју пас на про сто про гу та. Узе 
Аврам штап и тор бу ко ји су ста ја ли по ред ње га, и те шком му ком 
уста де „Идем, ми ли. Че кај ме. Мо жда ћу ти не што ле по до не ти.”

Кре нуо је до бро по зна тим пу тем. Ни ка да ни је ме њао пу та њу 
ко јом хо да. Он се са мо на дао да ће баш тог да на, на том пу ту, у кон-
теј не ру на ћи не што што мо же да по је де. По ку шао је не ко ли ко пу та 
да се сме сти у дом за бес кућ ни ке, али тих го ди на др жа ва у ко јој је 
жи вео де ло ва ла је и са ма као дом за ми ли о не про сја ка.

Пре ту рао је по кон теј не ри ма, мла тио шта пом не би ли от крио 
не што ње му вред но, не ки ста ри хлеб или не ку од ба че ну хра ну у 
при стој ној ке си за ђу бре. У јед ном тре нут ку је за стао и раз ми слио. 
Да нас је си гур но пра зник, по ми сли. Си гу но до ле по ред пи ја це јав-
на ку хи ња де ли не што то пло за бес кућ ни ке. Ка ко се са мо об ра до-
вао сво јим за кључ ци ма!

Ка да је сти гао на пи ја цу, угле дао је гу жву и ма њер ке ко је су се 
пу ши ле. Осмех нуо се и од мах при тр чао ли ме ним пор ци ја ма. Стао 
је у ред. Ла га но, ка ко је ред од ми цао, он је скра ћи вао свој пут до 
при стој ног обро ка. Већ је схва тио. То га да на је био Бо жић. За кљу-
чио је то по бад ња ци ма ко је су љу ди про да ва ли на те зга ма. Же на 
му усу не ка кву чор бу ко ја је у се би има ла сва че га. Већ му је би ла 
уку сна, иако је још ни је про бао. Др жао је ли ме ну пор ци ју и гре јао 
ру ке. Па ра му је пре кри ла ли це. На ва лио је. Ума као је хлеб у чор бу, 
из ми шљао раз не на чи не ка ко да је по је де. Про ду жа вао је тај ужи-
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Би ља на Ми ло ва но вић

ПО ЖА РЕ ВАЦ – БЕ О ГРАД

Док се зно ји ла на ауто бу ском се ди шту, вр хо ви ма пр сти ју је по ку-
ша ва ла да из ву че па пир не ма ра ми це са дна та шне. Иако је во ди-
ла ра чу на да увек сто је при вр ху, јер су Алек си би ле по треб не на 
сва ких по ла са та, оне би, не ким чу дом, увек па ле на дно, и та ко се 
за ву кле у не ки скро ви ти ћо шак, да је че сто мо ра ла да из вр ће це лу 
та шну на о пач ке. Са да је то би ло не из во дљи во, јер јој је Алек са се-
део у кри лу, а же на са се ди шта по ред ње за у зе ла је и онај ма ле ни 
про стор из ме ђу, та ко да је је два мо гла да се ми че.

– Ма ма, ме ни је вру ће! – уз ди сао је де чак вр по ље ћи се и гур ка-
ју ћи је лак то ви ма у ре бра.

– Знам Алек са, и ме ни је вру ће. Сви ма је вру ће, ви диш да је 
ауто бус пун.

– Же дан сам. И је де ми се сла до лед! – на ста вљао је де чак.
– Пиј во ду и ћу ти! – тут ну ла му је у ру ке већ при пре мље ну 

фла ши цу са во дом, ко ја је ста ја ла у тор би по ред ње них но гу. – А на 
сла до лед ћеш ма ло да при че каш!

На сме ја ла се из ну тра, се тив ши се пр вог по гла вља „Пе три ји-
ног вен ца” – Пиј во ду и ћу ти. Увек јој је био сме шан тај на слов. Ма-
да, мо гло се у ње му то ли ко то га от кри ти, што као сту дент Фи ло ло-
шког фа кул те та ни је нај бо ље раз у ме ла.

– Во да је вру ћа, ма ма!
– На рав но да је вру ћа, ка ква би би ла по ова квој вре ли ни!
– Имам ја хла дан сок у тор би! Увек га за мр знем пред пут, па 

др жи хлад но ћу све до Бе о гра да – огла си ла се де бе ла же на по ред 
њих.

– Узми, ду шо! – усрд но је по ну ди ла де ча ку те тра пак.
– Али ако је хла дан, бо ле ће га гр ло...
– Хва ла! – из го во рио је де чак и згра био сок, пре не го што је мај-

ка за вр ши ла ре че ни цу.
– Мо ја де ца та ко увек но се за мр зну те со ки ће ка да иду на екс-

кур зи ју. Син ми је тре ћи а ћер ка ше сти раз ред. Обо жа ва ју сок од 
ја бу ке. Ни је дан дру ги не ће да оку се... – на ста вља ла је же на.

Још јед на дру же љу би ва са пут ни ца! – за кљу чи ла је у се би Ваљ да 
не ће не пре ста но бр бља ти до Бе о гра да!

Увек је има ла ту не сре ћу да се ди по ред прич љи вих же на, пен-
зи о не ра, еуфо рич них сту де на та. Би ло ку да да је пу то ва ла, љу ди 
би от по чи ња ли раз го вор са њом, иако им за то ни чим ни је да ва ла 
по во да. Шта ви ше, мр зе ла је збли жа ва ње са не по зна тим осо ба ма и 

так окле ва ју ћи да за вр ши. По ди гао би гла ву и на сме јао се сви ма 
ко ји су се де ли око ње га. Ка да је за вр шио обед, на ста вио је пре тра гу 
по кон теј не ри ма. По ку шао је не што да на ђе у јед ном по лу пра зном 
кон теј не ру. По ди гао се на пр сте, гру ди ма на сло нио на иви цу кон-
теј не ра и шта пом раз гр тао ке се.

„Опет овај ма то ри!”, за чуо је глас иза се бе.
Гру ди ма се од ба цио од иви це кон теј не ра и окре нуо пре ма на-

до ла зе ћој опа сно сти. По сто јао је је дан крај гра да ко јег се пла шио. 
Не ко ли ко пу та су га не ки бе сни мла ди ћи, ко јих је по ули ца ма би ло 
све ви ше и ви ше, пре ту кли. Без ика квог раз ло га и по во да. Ста ја ли 
су на спрам ње га, бе сни као пси. Без ду ше и са ве сти. Бе сни на цео 
свет. То су ле чи ли по вре ђи ва њем дру гих љу ди.

„Бе жи те од ме не!”, бра нио се ста рац по ди гав ши свој штап.
Вр ло бр зо се на шао на зе мљи гру бо ишу ти ран.
Уда ља ва ли су се док је он кр вав ле жао.
„Е, не ће те ви ше!”, го во рио је из му че ни глас. „Не ће те!”
Устао је те шком му ком и пр ви пут од лу чио да слу чај при ја ви 

по ли ци ји. На ула зу у по ли циј ску ста ни цу ни је би ло ни ко га. Ушав-
ши у згра ду схва тио је да се ве ћи на по ли ца ја ца на ла зи у јед ној про-
сто ри ји. При шао је од шкри ну тим вра ти ма те со бе. По ли цај ци су 
је ли и пи ли. Отво рио је вра та.

„Ух! Ала овај смр ди”, ре че је дан по ли ца јац.
„Шта ћеш ов де!?”, раз драо се дру ги.
„До шао сам да при ја вим не ке мла ди ће...”
„Марш на по ље!”, раз дра се тре ћи. „Не мој да те ви дим ви ше 

ов де!”
„Али они су ме пре ту кли!”, бу нио се Аврам.
Глав ни ме ђу њи ма по гле да дво ји цу мла ђих ко ле га и да де им 

знак. Ухва ти ли су Авра ма за ру ке и из гу ра ли га из про сто ри је. Уве-
ли су га у дру гу пра зну со бу, из ву кли пен дре ке и по че ли га гру бо 
ба ти на ти. Уда ра ли су га не гле да ју ћи где за вр ша ва ју удар ци. По-
сле не ко ли ко ми ну та из ба ци ше га на ули цу. Опет је те шком му ком 
устао. Са да му тре ба бол ни ца, али он ни је имао ни ко га. Те шко је 
ди сао. Уну тра шњи бо ло ви су га ра за ра ли. Упу тио се без ци ља ве-
ру ју ћи у чу до ко је би у ње го вом слу ча ју пред ста вљао чо век ко ји 
би му по мо гао. Чу до се ни је де си ло. Сти гао је до обо да пар ка на 
јед ном уз ви ше њу. Сео је уз др во. Не ко чу до се ипак де си ло. Од јед-
ном су сви бо ло ви пре ста ли. По ми слио је да уста не, али је схва тио 
да је то не мо гу ће. Гле дао је ве ли ке со ли те ре са чи јих про зо ра је 
иси ја ва ла све тлост. Уну тра су по ро ди це. Срећ не, ве се ле. Сви сла ве 
пра зник.

Са тим ми сли ма је умро.
Сва ко ју тро је дан офу ца ни пас је до ла зио ис под мо ста и че као.
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ћи пре две го ди не... Од та да сам са мо хра на мај ка. Те шко је без му-
шкар ца. Али не ћу вас са да оп те ре ћи ва ти сво јим при ват ним про-
бле ми ма. Сви их има мо, зар не? – ту је за ста ла, као да је оче ки ва ла 
да и она чу је не што из ин ти ме сво је са пут ни це.

– Прет по ста вљам. Али ја жи вим у срећ ном бра ку – од го во ри ла 
је тру де ћи се да зву чи не при јат но, ка ко би увре ди ла бр бљи ву же ну 
и та ко се спа си ла да љег ис пи ти ва ња.

– Ах, та ко... Бла го ва ма. Ако је то уоп ште мо гу ће, то, о че му ви 
го во ри те... сре ћан брак. Мој муж је био пи ја ни ца, лак ну ло ми је ка-
да сам га се осло бо ди ла. Али ипак, не до ста је де ци. А и зна те ка ко 
је да нас же ни без тог дру штве ног па ра ва на ко ји на зи ва ју бра ком; 
ни ко је не по шту је!

Ћу та ла је упор но, ре шив ши да ви ше не про го во ри ни реч. Де-
бе ла ће се умо ри ти и јед но став но пре ста ти. Чвр сто је ве ро ва ла да 
ће би ти та ко. Али пре ва ри ла се.

– А ви, пу ту је те по слом или при ват но? – на ста ви ла је же на љу-
ба зно.

– Да.
– По се та род би ни? – про ду жи ла је у јед ном да ху, као да ни је 

ни при ме ти ла да је до би ла не ло ги чан од го вор; а мо жда јој од го во-
ри уоп ште ни су би ли бит ни; бит но јој је би ло да она ис при ча оно 
што има.

– Да.
– И ја стал но пу ту јем из По жа рев ца за Бе о град. Знам на па мет 

сва ку бан де ру, сва ку ку ћу, сва ки жбун. Бра та нац ми сту ди ра, жи ви 
у сту дент ском до му, па му сва ког ви кен да но сим хра ну. Мо ја бив-
ша сна ха је оста ви ла мо га бра та због не ког тр гов ца сви ња ма, а о 
си ро том де те ту не ма ко да бри не. Ни кад му ни јед ну плећ ку ни су 
по сла ли! А ја, шта ћу! Во лим да по мог нем. Ја во лим да је дем и знам 
ка ко је кад ти се је де, а не маш шта! Не мо гу да до зво лим да де те 
мо га бра та гла ду је!

– То је баш ле по – по твр ди ла је де бе лој без ма ло са жа љи во, али 
ипак не мо гав ши да се осло бо ди ки се лог из ра за ли ца.

По том је на дла ни цом обри са ла зној са че ла (ма ра ми це је чу-
ва ла за Алек су) и уз дах ну ла. По ми сли ла је ка ко њен су пруг рад-
ним да ни ма је де са мо бу рек, ма же на хлеб па ште ту и се че сла ни ну; 
као не ки рад ник на ске ли. Ни је умео да ку ва.

– Си гур но има пре ко че тр де сет сте пе ни! – уз вик ну ла је де бе-
ла же на, при ме тив ши њен по крет на дла ни цом пре ко че ла. – Увек 
ка да на ја ве три де сет де вет, знај те да има пре ко че тр де сет. Мо ра ју 
да нас ла жу јер би обе ло да њи ва ње исти не зах те ва ло уво ђе ње ван-
ред них ме ра. А зна те шта то зна чи? За тва ра ње шко ла, фир ми, фа-

ни је ви де ла ни ка кву свр ху скла па ња та квих по знан ста ва, ко ја би 
би ла за бо ра вље на у тре нут ку из ла ска из ауто бу са. За вре ме сту ди-
ја, док је пу то ва ла во зом ко ји се по ква рио, је дан сре до веч ни го спо-
дин је не пре ста но го во рио пу на че ти ри са та! Би ла је си гур на да 
бо лу је од не ке те шке бо ле сти и да му је раз го вор (за пра во мо но лог) 
пси хо те ра пи ја. Али за што би увек та кви љу ди, од то ли ко пут ни ка, 
ода бра ли баш њу? Ви уме те до бро да слу ша те, ре као јој је тај чо век 
и с пу ним пра вом ни је за тво рио уста до Бе о гра да. Слу ша ла је чак 
и о де та љи ма са по ро ђа ја ње го ве се стре, за тим же не и ћер ке. Ни је 
по мо гло ни ње но не ве што пре тва ра ње да је за спа ла; ну дио јој је 
ка фу из тер мо са да се ра са ни, ка ко би мо гли да на ста ве раз го вор.

– Ма ма, озно ји ла ми се ко са! – уз вик нуо је Алек са.
– Са че кај ма ло.
Ус пе ла је да ко нач но до хва ти ма ра ми це са дна та шне и обри-

са ла му че ло.
– Ево, ду шо, ја имам вла жну ма ра ми цу! Див но ми ри ше! На ја-

го ду! Узми! – гу ра ла је же на сво ју са лом об ло же ну ру ку Алек си под 
нос.

– Не во лим ја го ду, ја во лим бре скву! – при го во рио је Алек са.
– Хва ла Бо гу, са да ће нас оста ви ти на ми ру! – по ми сли ла је. На-

мер но је ћу та ла, ка ко би же на схва ти ла да не же ли да се упу шта у 
раз го вор. Али же на се ни је увре ди ла.

– До бро, ду шо! Си гур но ти сме та тај ми рис. Та ко ме ни сме та 
ми рис пра шка, хе ми ка ли ја, омек ши ва ча, чак и са пу на. Мо же те за-
ми сли ти ка ко је то не згод но, ка да ра дим као ме ди цин ска се стра! 

– гле да ла је по но во у мај ку, јер је ову чи ње ни цу сма тра ла ве о ма 
озбиљ ном, па је оче ки ва ла раз у ме ва ње.

– И мо ја ма ма... – та ман је за у стио Алек са да из бр бља по да так 
ко ји би ра до зна лој же ни по ну дио не пре су шан из вор но вих иде ја 
за раз го вор, али мај ка га је пре ки ну ла у по след њем ча су:

– Алек са, за што не би по ку шао да за спиш? Ево, хла ди ћу те ле-
пе зом.

– Али ма ма...
– Жму ри и ћу ти! – про це ди ла је крозa зу бе, из ву кла ле пе зу из 

тор бе и по че ла да га хла ди.
– На ву ци те му за ве су на про зор – до да ла је де бе ла же на.
– Мај сто ре, мо же те ли да укљу чи те кли му? По гу ши ће мо се! – 

уз вик ну ла је за тим, иако је би ло из ве сно да во зач од гла сне му зи ке 
ни је мо гао, ни ти је же лео да је чу је.

– Баш па мет но од вас што сте по не ли ле пе зу. Ја сам има ла две, 
али их је мо ја ћер ка по ки да ла! Пра ва је ма ла ди вља ку ша, по ву кла 
је то на мог му жа. Зна те, мој муж је по ги нуо у са о бра ћај ној не сре-
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– Не знаш о ње му ни шта осим име на и пре зи ме на! Док тор 
Ста кић! Грд на ми чу да! Тре ба ло је да и ти по ста неш док тор, па да 
се он да удаш за ко га хо ћеш! – бе снео је отац.

– Ста ри ји је од те бе де сет го ди на! – оча ја ва ла је мај ка.
Али она је би ла си гур на да је про на шла пра ву љу бав и да се 

ни ка да не ће по ка ја ти.
Та ко се Алек са ро дио на дру гом кон ти нен ту, као кру на њи-

хо ве не ве ро ват не љу бав не при че. Би ла је по но сна на се бе и сво ју 
хра бру од лу ку. Али упр кос ча ри ма Афри ке о ко ји ма је као де те 
чи та ла у ен ци кло пе ди ја ма, ни је се ла ко на ви кла на то ли ко дру га-
чи ју кул ту ру; на пот пу но но ви свет. А ди са ње је би ло пра ви под-
виг. У ста ну ни су има ли кли ма-уре ђај (та да га је рет ко ко имао), а 
Алек са ни ка ко ни је мо гао да се на вик не на та кву вру ћи ну. Обо лео 
је од аст ме још као бе ба. За раз ли ку од њих дво је, њен муж је мо гао 
да се то пи од вру ћи не, а да му то ни ма ло не сме та. Две го ди не у 
Ли би ји до жи вео је као про ду же ни го ди шњи од мор.

За њу пак, би ло је то да ле ко од го ди шњег од мо ра. По цео дан 
је би ла са ма са бе бом и без ичи је по мо ћи во ди ла ра чу на о ку ћи. Је-
ди не осо бе са ко ји ма се дру жи ла би ле су ком ши је из згра де, ста ри-
ји брач ни пар без де це. Би ли су Ср би и ле ка ри, што је ње ном му жу 
би ло до вољ но да у њих стек не по ве ре ње. Је ди на за ба ва био јој је 
бо ра вак на те ра си, где је на пра ви ла див ну ба шту. Те ра са је би ла 
про стра на, са ба штен ским сто ли ца ма и тен дом од бам бу са. Ме ђу-
тим, на њој се мо гло ужи ва ти је ди но ра но из ју тра, кад сун це тек из-
ла зи, или по сле осам са ти уве че, ка да за ла зи. У сво јој уса мље но сти 
раз го ва ра ла је са цве ћем и за ли ва ла га фла ши ра ном во дом, а оно је, 
не ким чу дом, за и ста на пре до ва ло као у пра вој оази. Има ла је нај-
ми ри сни је, нај ра зно бој ни је и нај ра зно вр сни је вр сте цве ћа. Из ла зак 
из ста на ни је до ла зио у об зир без му шке прат ње, па је не ко ли ко 
пу та, за вре ме спо је них де жур ста ва сво га му жа, би ла при си ље на да 
ком ши је Ср бе мо ли да је по ве ду у на бав ку.

– Ето, ја кад год идем у на бав ку, ку пим и љу те бом бо не! – уз-
вик ну ла је од јед ном де бе ла же на, као по вам пи ре на.

Пре пла ше но се тр гла, јер је са ми сли ма о Ли би ји већ би ла уто-
ну ла у не ки по лу сан. Још ви ше ју је упла ши ло што се не по зна та 
же на на до ве за ла на ње не ми сли, као да је мо гла да их про чи та. Чак 
и док је ћу та ла, она као да јој се ме ша ла у при ват ни жи вот.

– Из ви ни те мо лим вас, ни сам при ме ти ла да сте за спа ли! Ја ни-
ка да не мо гу да спа вам у ауто бу су. Де ца ми ка жу да по не сем вок-
мен, али ја вам се у ту тех ни ку ни шта не раз у мем. Мо је је да да јем 
ин јек ци је и да ку вам за сво ју по ро ди цу. Али љу те бом бо не су љу те 
бом бо не. Ем су за ме на за во ду, ем са др же ше ћер у слу ча ју да вам се 

кул те та, фа бри ка, јед ном реч ју, об у ста ву све га и сва че га, об у ста ву 
жи во та! За ми сли те шта би то зна чи ло за на шу еко но ми ју, при вре-
ду, здрав ство, па чак и школ ство! За то нас ла жу и да ни ма на ја вљу ју 
три де сет де вет сте пе ни. Као да смо глу пи! Па ко још ве ру је у то!?

Ни је то ни шта у по ре ђе њу са тем пе ра ту ра ма у Ли би ји! – по ми-
сли ла је, али ни је сме ла да из го во ри. То би је ску по ко шта ло. Мо ра-
ла би да слу ша же ну по ред се бе ка ко го во ри о зе мљи у ко јој ве ро-
ват но ни ка да ни је би ла, али је си гур но не што про чи та ла или чу ла 
на те ле ви зи ји о та мо шњим тем пе ра ту ра ма. А тек ка да би са зна ла 
да су фах-ко ле ги ни це! То ни ка ко ни је сме ло да се де си, до ту као 
би је раз го вор о по слу ко ји је ра ди ла на си лу и ко ји ни ка да ни је 
во ле ла.

Ауто бус је са да ишао по ауто пу ту, па ни је ви ше труц као. По-
гле да ла је на сат. До Бе о гра да их је де ли ло не што ви ше од по ла 
са та. Алек са је за спао. Ре ши ла је да и она за жму ри.

Ми сли ла је на сво га му жа, ко ји је остао у По жа рев цу. Оста ви-
ла му је ку ва ну хра ну за три да на и чист веш. Ма да, он се ни ка да 
ни на шта ни је жа лио. Ни је му сме та ло што ста ну је као под ста нар 
у гар со ње ри, ни ти што у ма лом гра ду не ма баш мно го при ја те ља. 
Као млад ле кар, ни је био у при ли ци да би ра, па је при хва тио по сао 
на оде ље њу кућ не не ге у уну тра шњо сти. Сре ћом, По жа ре вац ни је 
да ле ко од Бе о гра да, па је ско ро сва ког ви кен да до ла зио да их ви ди. 
Са да је бо ле стан, па су му она и Алек са би ли у по се ти. Има ви со ку 
тем пе ра ту ру ко јој се не зна узрок. Бри ну ла је због то га, али ни су 
мо гли да пре но ће, јер је у гар со ње ри по сто јао са мо је дан ка уч. А 
ми сли ла је да оста ну бар још је дан дан, да му се на ђе, да га ма си ра 
ал ко хо лом и ку ва ча је ве. Згу ра ли би се не ка ко и на јед ном кре ве ту. 
Али он ју је убе дио да не ма раз ло га да бри не и да ће већ у по не де-
љак би ти као нов. Ни ка да ни је при зна вао да је бо ле стан.

Био је вр ло пре дан свом по слу. Де ша ва ло се чак да не до ђе на 
ви кенд јер је при ста јао да за ме ни од сут не ко ле ге. Ње му ни шта ни-
је би ло те шко. Фа на тич но за љу бљен у ме ди ци ну, аван ту ри стич-
кох ду ха, шар ман тан и леп, за њу је и по сле пет го ди на бра ка био 
нео до љив.

Ка ко је са мо ро ман ти чан био њи хов брак!
Чим су се вен ча ли, пред ло жио јој је да кре не са њим у Ли би ју. 

Бу ду ћи да ни је има ла мно го из бо ра (у су прот ном би га че ка ла две 
го ди не), при ста ла је не ча се ћи ни часa. Ње ни ро ди те љи су би ли 
шо ки ра ни, ка ко ње ном од лу ком да због уда је оста ви фа кул тет ко-
ји је то ли ко во ле ла, та ко и од лу ком да тек та ко кре не у Афри ку са 
му шкар цем ко га је по зна ва ла тек ме сец да на.
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уши слу ша ли це, и за трен се осло бо ди ла ње не тор ту ре. Али она је 
са да, за јед но са сту дент ки њом, пе ву ши ла пе сму са ЦД-а. По но во је 
окре ну ла гла ву на де сно, пре ма њој и Алек си, са очи ма пу ним по-
ве ре ња, као да се обра ћа нај бо љој при ја те љи ци.

– Зна те, ја сам од у век же ле ла да по ста нем пе ва чи ца. Ни сам 
има ла усло ва да шко лу јем глас, мо ји ме ни су да ли ни у Му зич-
ку шко лу, и ето, та ко ми је оста ла та не у то ље на же ља. Бо дем ин-
јек ци је у де бе ле и мр ша ве зад њи це, ма ги стар ски рад бих мо гла 
да на пи шем о то ме... Ма да, је дан наш ко ле га ле кар био би мно го 
струч ни ји да пи ше о то ме, на ро чи то о жен ским зад њи ца ма, ако ме 
раз у ме те шта хо ћу да ка жем...

По че ла је на глас да се сме је сво јој опа ски, за ко ју је ми сли ла да 
је ду хо ви та.

– Ма ма, шта је то зад њи ца? Је ли то гу за? Има ју ли то и му-
шкар ци или са мо же не? – упи тао је Алек са.

– Ти не би мо рао да слу шаш баш све што при ча ју ста ри ји. Ево 
узми сли ков ни цу – из го во ри ла је стро го и из тор бе по ред но гу из-
ву кла сли ков ни цу.

– Али ма ма, то ни је ни ка кав од го вор! – не го до вао је Алек са.
– Сви има ју зад њи цу, ду шо! Са мо што не ма ју сви образ! – по-

жу ри ла је де бе ла же на да га под у чи што пре.
– Ето, тај наш ко ле га ле кар, о ко ме сам по че ла да вам при чам...
Не, са мо то не! Са да ће по че ти ин три ге и тра че ви. Мо ра ће да 

слу ша о не по зна том чо ве ку ко ји ве ро ват но ва ра сво ју же ну са се-
стром из сме не. Сте ре о тип у ко ји она ни је ве ро ва ла. Али сви дру ги 
је су, па чак и у бол ни ци у ко јој је и са ма ра ди ла. Ко ли ко се са мо 
при ча рас пре да ло о ноћ ним де жур стви ма и раз блуд ном жи во ту 
ме ди цин ских се ста ра и ле ка ра! Та квим злоб ним из ми шљо ти на ма 
ала па че са мо ис пу ња ва ју сво је мо но то не жи во те, не раз ми шља ју ћи 
о то ме да не ко ме мо гу угро зи ти и ре пу та ци ју и брак.

Њен муж је на по чет ку бра ка био ја ко љу бо мо ран. Јед ном, у 
Ли би ји, ума ло је ни је ба цио са те ра се јер је по сум њао да га ва ра са 
ста рим ком ши јом. Пре тио је да ће уби ти и њу и се бе ако је ухва ти 
у пре ва ри. Би ла је пре стра вље на. Сва ке но ћи је кри шом пла ка ла. 
Чак је по ми сли ла да би тре ба ло да се вра ти у Ср би ју. Ме ђу тим, већ 
по сле не ко ли ко да на, он се искре но по ка јао. Сва ко га да на јој је до-
но сио слат ки ше и се ме за но ве сор те цве ћа. А ка да је за труд не ла, 
ни ко ни је био срећ ни ји од ње га. Алек са је учи нио да се пот пу но 
про ме ни. Од пу сто ло ва ма чо ме на пре тво рио се у мир ног и пи то-
мог по ро дич ног чо ве ка. Оба си пао их је љу ба вљу и не жно шћу и 
она ни је мо гла да за ми сли да по сто ји срећ ни ји брак од њи хо вог. 
Схва ти ла је да је та љу бо мо ра би ла тек плод ње го ве не си гур но сти 

по овој вру ћи ни сни зи. И осве жа ва ју дах! То не мо же те са ми уме си-
ти. Во ли те ли ви да ме си те?

– Не! – на мер но је сла га ла.
Са да је већ би ла бе сна, то ли ко бе сна да је мо гла да оша ма ри 

не кул тур ну де бе лу же ну ко ја ни је има ла ме ру. Не са мо да ју је све 
вре ме без об зир но уз не ми ра ва ла, већ је и про бу ди ла Алек су.

– Ма ма, ме не жу ља про зор! – са њи во је про мр мљао де чак.
– Ка ко те мо же жу ља ти про зор? Ја др жим ру ку ис под тво је гла-

ве – од го во ри ла је бри жно.
– Жу ља ми образ ова за ве са на про зо ру...
За те гла је за ве су, и оста ви ла гла ву у по ло жа ју окре ну том пре-

ма про зо ру, јер же ну по ред се бе ви ше ни је мо гла ни да гле да.
– И му ка ми је – ја ди ко вао је Але ка са, са да већ са свим блед.
– И ме ни је му ка, си не. Из др жи са мо још ма ло.
– Ја имам та бле те про тив муч ни не... – из го во ри ла је де бе ла по-

но сно и од мах по че ла да ко па по та шни.
– Не ка, хва ла, из др жа ће мо већ не ка ко! – уз вик ну ла је по гле дав-

ши же ну пра во у очи.
– У ре ду... – до бе ла као да се од јед ном пре ну ла и схва ти ла да 

је пре те ра ла.
Ко нач но је ућу та ла. Не ко ли ко ми ну та је си са ла бом бо не, а за-

тим се окре ну ла и от по че ла раз го вор са сту дент ки њом ко ја је се де-
ла са дру ге стра не ауто бу са.

– Хо ћеш, ду шо, љу ту бом бо ну? Шта сту ди раш?
– Хо ћу, хва ла! Књи жев ност, књи жев ност сту ди рам...
Мо ра ла је да по гле да ту де вој ку. Би ла је из ра зи то ле па. Ду го-

ко са, све тле пу ти, без има ло шмин ке. Чи та ла је „Ма дам Да ло веј”. 
Има ла је исте ве се ле очи пу не оче ки ва ња, као она не ка да.

Та да ни је ни слу ти ла да ће ра ди ти као ме ди цин ска се стра и 
ви ђа ти му жа са мо ви кен дом. Ту сред њу шко лу за вр ши ла је са мо да 
ис пу ни же љу свог оца, ко ји је ис пла ни рао да она по ста не нај бо љи 
кар ди о лог у њи хо вом ма лом гра ду. Ка да је до шло вре ме при јем-
ног ис пи та, кри шом је пре да ла до ку мен та на гру пу за књи жев ност. 
Кри ла је од ро ди те ља го ди ну да на на ком фа кул те ту за пра во сту-
ди ра. От кри ла им је тај ну тек ка да је упи са ла дру гу го ди ну.

Али све јој се то са да чи ни ло као да ле ка про шлост. Њен муж 
и њен син би ли су чи тав њен жи вот. Ни ка да ни је за жа ли ла што се 
уда ла. Осим, мо жда, јед ном...

„Љу бав је рат и мир и ни шта ви ше, љу бав се увек исто чи та и 
пи ше...”

Ни је мо гла да ве ру је сво ји уши ма. Де бе ла го спо ђа је по че ла 
да пе ва. Сту ден ки ња књи жев но сти је по ја ча ла му зи ку, ста ви ла у 
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– Ка квим де те том? – про го во ри ла је од јед ном као сле ђе на.
Де бе ла же на оду ше вље но удах ну ва здух, спрем на да на ста ви, 

по ча ство ва на што је ко нач но при до би ла па жњу са пут ни це ко ја се 
све вре ме (ка ко је де бе ла про це ни ла) са мо пре тва ра ла да је на не-
кој ви си ни; у ства ри, ужи ва у тра че ви ма, баш као сва ка здра ва и 
нор мал на же на.

– Да, ума ло да за бо ра вим да вам ка жем да има ју и де те! За ми-
сли те, она је у тим го ди на ма ро ди ла! Де те је ле по као лу че, не ка је 
жи во и здра во, оно јад но ни шта ни је кри во. До во дио га је док тор 
на по сао не ко ли ко пу та. Ча стио је ка да се ро ди ло. Па, мла ђе је од 
ва шег Алек се, то де те... мо жда го ди ну-две. Де вој чи ца.

Са да већ ни је мо гла да из др жи арит ми ју ко ја јој је тре сла гру-
ди. Гу та ла је пљу вач ку, али гр ло јој је би ло та ко су во да га је осе-
ћа ла као за пек ну ту кра сту. По не ста ја ло јој је ва зду ха. Гу ши ла се. 
Али мо ра ла је да удах не, да по ста ви то од суд но пи та ње, да ода гна 
сум њу.

– Ва ма ни је до бро? – при ме ти ла је де бе ла. – Да отво ри мо про-
зор? Не мо же, по ква рен је! Мај сто ре, мо же те ли ко нач но да укљу-
чи те кли му!? Па ско ро смо сти гли! Ствар но не ма сми сла...

Мај стор ни је ни мрд нуо. Са мо је по ја чао ра дио са ко га су до-
пи ра ли ири ти ра ју ћи зву ци не ке но ве фолк пе сме.

– Ка ко се пре зи ва... тај ваш док тор? – упи та ла је је два из го ва-
ра ју ћи реч по реч.

– Па зар вам ни сам то ре кла? Ни сам!? Опро сти те ми, мо лим 
вас! Ста кић. Док тор Ста кић. Ка ко мо же те зна ти да ли га по зна је те 
кад вам ни пре зи ме ни сам ре кла! Баш глу по од ме не!

– Ма ма, и ми се пре зив... – за у стио је Алек са.
– Ћу ти! Пиј во ду! – пре ки ну ла га је као да јој жи вот за ви си од 

то га да ли ће та ре че ни ца би ти из ре че на до кра ја; као да ће ти ме 
оно што ни је из ре че но оста ти са кри ве но, нео т кри ве но; да ће са ма 
од се бе са кри ти.

– Али, ма ма, ти си све по пи ла! – љу ти то је уз вик нуо Алек са и 
по чео нер во зно да мла та ра но га ма.

– Узми од те те љу ту бом бо ну! – на ре ди ла је не ким ту ђим гла-
сом.

– За што ви чеш, ма ма? Шта сам ура дио? – по гле дао ју је ту-
жним цр ним очи ма, из ко јих са мо што ни су гру ну ле су зе.

Де бе ла је за ста ла са мо за се кунд, чки ље ћи очи ма као да јој је 
на па мет па ла за и ста не ве ро ват на ствар. Али он да је од мах ну ла 
гла вом као да јој ни је бит но. Уоста лом, ауто бус се већ упар ки рао 
и мо ра ла је да по жу ри да пр ва иза ђе. Ни је во ле ла да че ка у ре ду. 

(па по зна ва ли су се тек ме сец да на пре не го што су сту пи ли у брак). 
Ни ка да му се та ко не што ни је по но ви ло. Вра ти ли су се у Бе о град 
и од нов ца ко ји је за ра дио ку пи ли но ви стан. Про на шла је са њим 
истин ску сре ћу, си гур ност, и то ли ко же ље ни мир.

–... Он ста ну је у Но вом Бе о гра ду. А где ви ста ну је те, у ком кра-
ју? – упи љи ла се де бе ла, као да је опо ми ње да је не при стој на што 
не пра ти о че му она при ча, већ је очи глед но скре ну ла ми сли ко 
зна где!

– Ко ста ну је у Но вом Бе о гра ду? – на мр шти ла се и уз дах ну ла.
– Па тај наш ле кар, о ко ме вам при чам! А ви, где ви ста ну је те?
– У Но вом Бе о гра ду – од го во ри ла је бес по моћ но.
– Мо жда се и по зна је те! – пље сну ла је дла но ви ма од ра до сти.
– Не ве ру јем. Но ви Бе о град је ве ли ки.
Ни је ви ше има ло сми сла бра ни ти се. Уоста лом, по гле да ла је 

на сат и ви де ла да за пет ми ну та сти жу. То јој је да ло сна гу да ис-
тра је.

– Тај наш док тор, ко ји во ли жен ске зад њи це, ухва тио се са јед-
ном на став ни цом фи зич ког. Та пер со на је зва ла кућ ну не гу на вод-
но због свог оца. У ства ри, био је то са мо њен трик. Ба ци ла је око на 
на шег док то ра чим је до шао. Отац јој је, ина че, здрав кô дрен! Али 
ка кав је то отац ко ји је до зво лио ћер ки да се ухва ти са оже ње ним 
чо ве ком! Јер док тор но си бур му, ни ка да је не ски да. Ми сви зна мо 
да је оже њен. Али го спо ђи ци на став ни ци то не сме та. У ства ри, 
она ни ка ко ни је мо гла да се уда због ло ше ре пу та ци је. Има већ че-
тр де сет го ди на, про шла је си то и ре ше то! А док тор се за блен та вио 
као да је пр ви пут ви део жен ско! Тач ни је, жен ску зад њи цу. Њи хо ва 
тај на ве за от по че ла је та ко што јој је, на вод но, сва ко га да на да вао 
ин јек ци је! Да је то исти на, зад њи ца би јој би ла као ре ше то! На при-
ма ла би се ин јек ци ја као ни јед на же на на све ту! Раз у ме те? Хо ће те 
ма ло со ка?

– Не, хва ла. Од ње га још ви ше... ожед ним – из го во ри ла је су во.
Из ву кла је из тор бе Алек си ну фла ши цу са во дом, ис пр ска ла 

се по ли цу и ис пи ла је до дна. Осе ти ла је ка ко је об ли ва хла дан зној. 
Са бе ри се, то ни шта не мо ра да зна чи – убе ђи ва ла је се бе. Пиј во ду и 
ћу ти – про ле те ло јој је опет кроз гла ву. Ни ја мо гла да се не на сме је. 
За што јој са да на па мет па да Пе три ја?

–... Ка жу да му је див на та же ни ца из Бе о гра да, не ка ле па пла-
ву ши ца. Мла да. Ја је ни сам упо зна ла, али ко ле ги ни це ка жу да је 
баш фи на. Он и да ље иде код ње сва ког ви кен да, али ви ше је не до-
во ди у По жа ре вац. А пре ко не де ље жи ви не вен ча но са го спо ђи цом 
на став ни цом и тим ван брач ним де те том. И то у ку ћи ње ног оца! 
Гар со ње ру је из нај мио са мо да би при крио тра го ве...
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Си па ла је Алек си у ша ку пре о ста ле љу те бом бо не, а за тим ке су ба-
ци ла на под.

– Ето, ле по смо се ис при ча ле. У при јат ном дру штву вре ме про-
ле ти. Сти гли смо! На дам се да ме бра та нац че ка на ста ни ци. Тор-
ба је те шка, ме ри ла сам, има два на ест ки ло гра ма. Би ће хра не и за 
ци ме ре! Па хај де, ду шо, до ви ђе ња! Мо жда ће мо се по но во ви де ти 
у ауто бу су. Ни смо се ни упо зна ли. Ја сам се стра Ја го да. Али са да 
то ни је ва жно.

– До ви ђе ња, се стра Ја го да! – от по здра вио је Алек са.
Као да се то под ра зу ме ва ло, оне јед на дру гу ви ше ни су по гле-

да ле. Обе су гле да ле у сво је тор бе.
Док су оста ли пут ни ци тек уста ја ли са сво јих се ди шта, се стра 

Ја го да је већ би ла на вра ти ма. Тор ба јој се за гла ви ла на из ла зу (ни је 
же ле ла да је уба ци у бун кер, јер се ра ди ло о бри жљи во спа ко ва ној 
хра ни ко ја би се та мо угње чи ла). Во зач јој је по мо гао да се од гла ви 
и она се спрет но оти сну на плоч ник. Њен бра та нац, ли ца пот пу но 
истог као ње но, али још увек без са ла, по нео је тор бу до так си ста-
ни це. За ма кли су за угао ве се ло ће ре та ју ћи о хра ни и вре мен ским 
при ли ка ма.

– Ма ма, хај де, иде мо, са мо смо ми оста ли у ауто бу су. Шта ти је, 
ма ма? За што пла чеш? Ма ма, мај стор хо ће да нас за кљу ча у ауто бу-
су. Хај де ма ма, ме ни се пи шки...
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 Мир ја на Га та рић

СО ЦИ ЈАЛ НИ ЕЛЕ МЕН ТИ У РО МА НУ СЛО БО ДА НА 
ВЛА ДУ ШИ ЋА FOR WARD ИЛИ: ТРИ ЈУМФ СМР ТИ

(Слободан Владушић, Forward, Стубови културе, Београд, 2009)

Су коб ин ди ви дуа, ко ји не мо ра увек би ти фи зич ки, при ка зан на 
на слов ној стра ни ро ма на Сло бо да на Вла ду ши ћа, на зван је Три јум-
фом смр ти. У For ward-у сре ће мо ли ко ве ко ји су у из ве сном су ко бу 
са со бом и за јед ни цом, а ко ји то га, мо жда, и ни су све сни. Узрок 
мо же би ти не ра зу ме ва ње, ко је је при сут но и упр кос свим (у на шем 
вре ме ну или вре ме ну ро ма на) до са вр шен ства до ве де ним сред-
стви ма за ко му ни ка ци ју, и оно је, па ра док сал но, на ра сло до три-
јум фа. Смрт се на ла зи у пр вој, као и у по след њој ре че ни ци ро ма на. 
Све из ме ђу је ба вље ње тим фе но ме ном. Ова кав за кљу чак во ди до 
уоча ва ња рас це па илу стро ва ног Број ге ло вом сли ком, ко ја се мо же 
опи са ти ци та том: Рас цве та ше се гро бља и пла ни не...  

Свакизлочиндолазикаонекиодјекдогађајаизпрошлости
Пр вом ре че ни цом у ро ма ну: „Да је Мак Ма ри но уби јен дан ра ни је, 
да кле у сре ду, ни шта се не би до го ди ло”1, отва ра се пи та ње зна ча ја 
ова квог до га ђа ја, по ко га, ни је екс пли цит но ре че но, али се од го вор 
слу ти – по све нас. Да ли је мо гу ће да уби ство про ђе нео па же но због 
не ке дру ге ве сти, ко ја је ва жни ја? И ка кав је то тип ве сти ко ја мо же 
би ти ва жни ја? То за ви си од оно га ко ји усме ра ва ме диј ску па жњу, 
а ко ји по у зда но зна шта је гле да о ци ма при јем чи ви је. У из ве сном 
сми слу (на рав но, иро нич но) Мак Ма ри но је имао сре ће, не због 
то га што је жи вео је дан дан ду же, већ због то га што се око ње го вог 
слу ча ја по ди гла за вид на бу ка. Огла си ли су се „слав ни”2, ка ко аутор 
у фу сно ти об ја шња ва и на во ди, да о то ме про го во ре, а све то да би 
се слу чај по пу ла ри зо вао3– по бо гу, па ва жно је ми шље ње углед них 
љу ди (као да се о та квој ства ри не ко дру га чи је и но во ми шље ње 
мо же има ти). Сто га, ни је не стао са ли ца зе мље а да га ни ко не по-
жа ли (зна мо да се ра ни јег иден ти те та од ре као), већ је не ко ли ци на 
љу ди уло жи ла на пор и по на вља ла ње го во име не ко ли ко пу та сва-
ко днев но. По што је тер мин упра жњен, а да се ко е фи ци јент гле да-

1 Стр. 9
2 Исто
3 Иду ћи ло ги ком књи ге, то зна чи: при бли жи та ствар љу ди ма ко ји се де пред екра ни ма, а не 

пред ста ви ти им зло чин као за ма ра јућ, су мо ран, не раз ре шив, или не дај бо же, тра ги чан.
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Ло ги ка је оно што чи ни су шти ну ка ме ре. Иако је њен глас 
(ко јем мо ра мо ве ро ва ти), тј. пре нос, оно што чу је мо, вр ло је ин-
те ре сант но што не ма име, ни ка кво од ре ђе ње ко је би је још ви ше 
ољу ди ло. А то име не би имао ни ко да јој дâ. Шта ће јој, кад је ни ко 
ни ти до зи ва ни ти по ми ње. Име је чо ве ку ње гов знак. Оно је ње го во 
обе леж је, са њим се по и сто ве ћу је. Док љу де од ли ку је ира ци о нал-
ност ко ја те жи ра ци о нал но сти, у слу ча ју Бо жи не ка ме ре је обр ну-
то. Она ни ка да не ће осе ти ти бес крај ну раз ли кост бро је ва из ме ђу 
ну ла и је дан. Го ве ди на и ка ме ра су два не у спе ха у ком би на ци ји: 
он не у спе ли ко шар каш и не у спе ли чо век, а она исто – не у спе ли 
чо век у на ди да ће се то про ме ни ти, па ако већ хо ће те, и не у спе ла 
ка ме ра, јер смо све до ци ње ног га ше ња; шта ви ше, ми је упо зна је-
мо у тре нут ку ка да она иде си ла зном пу та њом. Го ве ди на, ка ко са-
мо име ка же, на све ма ше гла вом, не рас по ла же сво јим ре сур си ма, 
за ње га раз ми шља не ко дру ги. Да ли то ме за и ста иде мо? Текст је 
про ми шља ње на ту те му, да ва ње ва ри јан ти мо гу ћих ствар но сти и 
од го во ра.

Ова при ча је, ка ко сто ји од мах до на сло ва: кри ми ко ме ди ја. Не 
мо гу а да не по ми слим: кри ми нал ко ји је по стао ко ме ди ја. Је дан 
зло чин ко ји су сви окре ну ли на о пач ке, па од ње га ство ри ли ру гло, 
не што че му се сме је мо. По сто ји по тре ба да се до га ђај стар још од 
Ка и на и Аве ља учи ни ху мор ним и за ни мљи вим, иако је то су прот-
но сва кој ње го вој при ро ди, јер се Ћу ла фић ка Су за на и но ви нар у 
то ку пр вих ја вља ња не пре ста но сме ју и спр да ју с уби ством. С тим 
у ве зи је и Три јумф смр ти Пи те ра Број ге ла ста ри јег, сли ка ко ја се 
на ла зи на ко ри ца ма књи ге, а ко ја илу стра ци ја чи та вог тек ста. Три-
јумф смр ти мо гао би би ти под на слов књи ге, не што што тре ба да 
има мо на уму то ком чи та ња. Слу чај Ма ри на је и сам Три јумф смр-
ти, а не три јумф прав де (ко ја ни је опо зит смр ти, али је бар не ка, 
ка ква-та ква уте ха из људ ске пер спек ти ве, јер, за што би ина че сни-
ма ли еми си ју?!?). Ка ко се re a lity show за вр ша ва ти ме да сва ки од 
осум њи че них има под јед на ко до бар мо тив за уби ство, за уби цу ће 
гла са ти гле да о ци, ка ко то обич но би ва у шо уу ова кве вр сте, са мо 
да се не за бо ра ви ре френ да прав да мо ра по бе ди ти, ко ји до ла зи 
као амин, по сле све га што се из го во ри. Та ко је re a lity show три јумф 
смр ти, јер је ди но у шта смо за и ста си гур ни то је: да је Мак Ма ри но 
уби јен. 

По ред смр ти Ма ри на три јум фу је смрт Го ве ди не, ко ји у дру-
гом де лу и ни је Го ве ди на10, не го са мо Ра кић, али ко ће то зна ти, ка-
да су у ње го вом би ћу сра сла ова два од ре ђе ња. Он уми ре у хо тел-
ској со би, на дан ко ји озна ча ва по че так не че га, а то је по не де љак 

10 Ма да га Пе тро вић и да ље та ко осло вља ва.

но сти одр жи, Мак Ма ри но по стао је bre a king news. А да се ма те ри-
јал у пот пу но сти ис ко ри сти, не ко је до шао на ге ни јал ну иде ју, да 
се сни ми re a lity show, ко ји show сва ка ко је сте, али ни ка ко ре ал ни. 
Пост про дук ци ја је све ука и ши ла за ТВ про грам, да бу де као бај ка 
за од ра сле4, учи нив ши та ко да се по стиг не ефе кат ко ји се же ли, а то 
је са мо и је ди но бо ља гле да ност, ни ка ко оства ре ње ре фре на ко ји 
сви по на вља ју и зна ју, фра зе ко ју из го ва ра ју ваљ да чим не зна ју 
шта би дру го па мет ни је мо гли ре ћи: Прав да мо ра по бе ди ти!, да би 
гле да о це уве ри ли у сво је све тле на ме ре и ви ше ци ље ве. Ме ђу тим: 

„Сла ба је то по ну да. Бо ље је би ти све дру го не го чо век.”5 При по ве-
да чи ца (ско ро) по у зда на са оп шта ва нам да „већ ду ги низ го ди на 
по сма тра хла ђе ње људ ског ро да”6. Бу ду ћи ка ме ра, ка ко је то она7 
мо гла да за кљу чи? Та ко што ви ди да ме ђу љу ди ма има све ма ње 
љу ба ви, па и мр жње, а то је до бар пут ка апа ти ји, слич ној оној ко ју 
га ји Бо жа Го ве ди на, или Бо жа Ра кић (у оба слу ча ја пре зи ме са жи-
во тињ ским од ре ђе њем). Од чо ве ка чи је име зна чи да је дар од бо га, 
ство ре но је Го ве до, за то што је ме сто ње го ве све сти и сим бо лич но и 
фи зич ки за у зе ла до са вр шен ства до ве де на ка ме ра. Та ква ге нет ска 
мо ди фи ка ци ја про па ли је по ку шај у Бо жи ном слу ча ју, јер је жи вот 
бр жи од сва ког up da te-a. Tаман ка да би по стао не по бе ди ви и иде ал ни 
ко шар каш, пра ви ла су се из ме ни ла. Bad luck. У пр вом де лу ро ма на 
ка ме ра при ча из ње го вог те ла, а у дру гом при ча он сâм. Oн је пер-
со ни фи ка ци ја до стиг ну ћа ге нет ског ин же ње рин га и сли ка оно га 
ка кви би љу ди мо гли би ти. Вре ме ко је је у тек сту је на ше, оно ко-
је увек исту па за је дан ко рак ви ше, ма да тач на го ди на ниг де ни је 
озна че на, што нас упу ћу је да то мо же да се де си увек, ско ро, убр зо. 
Не та ко да ле ко да не би смо по ве ро ва ли, а до вољ но бли зу да се у 
ње му пре по зна мо. За што је Бо жа по стао Го ве ди на, од го вор да је др 
Ле ме тр: па ду ша је осо ви на!8 Го ве до или дру го шта слич но не сло-
ве сно, по ста ће сва ки онај ко ји ду шу про да за до стиг ну ће, тех но ло-
ги ју; ду шу за ве че ру. Ка ме ра у ње го вом те лу очај нич ки би же ле ла 
да бу де чо век, а то је оно што је Бо жа про дао: „Ме ни то ни је ло-
гич но. То је ствар ко ја ме нај ви ше пла ши. Да ће се јед ном овај свет 
отрг ну ти из шар ки ло ги ке, да љу ди ни ка да не ће по ста ти ма ши не. 
А ма ши не љу ди.”9

4 А бај ке, то је по зна то, сви во ле.
5 Стр. 11
6 Стр. 10
7 Упра во овом за ме ни цом свој стве ном људ ским би ћи ма, не жи ва ствар је ока рак те ри са на као 

жи ва, чи ме ус по ста вља мо исту ра ван као у тек сту. 
8 Стр. 103
9 Стр. 111
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Иако је наш свет до лу ди ла фраг мен та ран и ха о ти чан, Мла-
дин схва та уме сто нас да мо ра да опо на ша мал тер, да бу де део не-
че га и да се са не чим са жи ви, ина че ће за вр ши ти као шут, не по ве-
зан ма те ри јал, из о па чен, из об ли чен и из ба чен. Ли ко ви For ward-a 
(сво је вр сног ви део-сним ка, по мом ми шље њу, ко ји по чи ње ко ман-
дом play, а за вр ша ва ко ман дом stop, са не пре ста ним убр за ва њем 
ко ман дом for ward) фраг мен тар ни су и то им је из гле да је ди на 
слич ност; сва ко од њих је без ика кве чвр сте за јед ни це: та ко се Ма-
ри но од ре као сво је по ро ди це и род би не, да кле „бив шег иден ти-
те та”, Пе тро вић и Го ве ди на ни ка да не ће по ста ти при ја те љи иако 
су за јед но про пу то ва ли чи та ву Ру му ни ју – њи ма при ја тељ ство не 
тре ба и за тим не ма ју по тре бу, јер нај ви ше што их ве же мо гу би ти 
за јед нич ки ин те ре си. За тим, Па о ла Бел фор те је удво јен лик, же-
на про ме ње ног иден ти те та, Пе тро вић не раз ми шља о ве зи ва њу са 
ствар ном же ном, а Го ве ди ни би дру штво би ло из над мен тал них 
спо соб но сти. Сви ску па, де лу ју као огле да ло раз би је но на прах и 
ко ма де. Шта се де си ло са по ро ди цом, том основ ном ће ли јом дру-
штва, по не ким ко му ни стич ким или не-ко му ни стич ким де фи ни-
ци ја ма? Где су оче ви ко ји су нам да ва ли бес пла тан ру чак15? Да ли 
је бес пла тан ру чак уоп ште мо гућ и да ли се мо же уоп ште ра чу на-
ти на та кав вид ху ма но сти или ти „људ ско ид но сти”, ре че но је зи-
ком ро ма на? По ро ди ца и ро ди те љи су за бо ра вље ни, а са мим тим 
и уби је ни. Због оних ко ји су ска ка ли у во ду ако би смо се да ви ли (и 
бу квал но и ме та фо рич ки), ка да се на ђу у ис тој си ту а ци ји – ни ко не 
ска че. От клон од ро ди те ља и сте че на сло бо да, за ко ју је бор ба би ла 
слат ка са мо док је тра ја ла јер смо има ли осе ћај да ра ди мо не што ва-
жно, са да је бес ко ри сна и без вред на. Са да је мо гу ће да три чо ве ка 
про ве ду за јед но два са та не про го во ра ју ћи ни реч (под усло вом да 
то ни су псов ке и слич но). 

Сви ови за кључ ци ро ма на отва ра ју про бле ме од но са ме ђу ин-
ди ви ду а ма. Реч ник ро ма на ко ји се ли ко ви ма ста вља у уста, же ле ли 
ми то да при зна мо или не, је сте узет из на ше ствар но сти. Ко ли ко се 
са мо пу та чу ју де ли ћи раз го во ра док про ла зи мо по ред љу ди ко ји 
раз го ва ра ју, а та кви раз го во ри има ју до ста слич но сти са во ка бу ла-
ром Ћу ла фић ке, Еле не и Пе тро ви ћа, ко ји дру ге че сто ка ди ре чи ма. 
Ре чи су ка мен чи ћи ко ји ма би да се про бу ди успа ва на осо ба уну-
тар те ла, ре чи ма би да се до пре до су шти не дру гог би ћа: „Је зик се 
пре тво рио у збир ку ка мен чи ћа ко ји ма из ју тра га ђа ју про зо ре они 
ко ји су кљу че ве за бо ра ви ли или их уоп ште не ма ју. И мо ле Бо га да 
про зор ко ји по го де не раз би ју.”16 Нај те же је чо ве ку кад је сам, а по-

15 Стр. 261 – ка ко то са мо ка пи та ли стич ки зву чи!
16 Стр. 141

(и то је три јумф смр ти, јер смрт сто ји као по че так, на не чи јем по-
чет ку), на кон што чу је про на ђе ну ком по зи ци ју умет ни ка по ко јем 
је на зва на ули ца Мак Ма ри на. Ди но Ли па ти у ве зи је с две смр ти: 
Ма ко ве и Бо жи не, оте ло тво ре ње ње го вог ду ха је у ве зи са нај ви-
шим до стиг ну ћем чо ве ка, тач ком у ко јој се спа ја са Не по зна тим и 
Но вим за ко ји ма је Бо длер че знуо11, те се та ко и без и ме на кла вир-
ска ком по зи ци ја мо же на зва ти Три јум фом смр ти.

На ста ње за бри ња ва ју ће со ци јал не про бле ма ти ке (са мо јед не 
од мо гу ћих рав ни про ма тра ња), упу ћу је нас по пис сме ћа ко је љу ди 
ко ри сте, као и ве сти ко ји ма Бо жа, до слов но ре че но, „пу ни” гла ву. 
Све што да нас мо же мо да са зна мо о не ком са зна ће мо ако пре гле-
да мо ње гов ра чу нар. Ра чу нар по ста је но ви иден ти тет чо ве ка, al ter 
ego, дру го ја. По пис ис ко ри шће них на мир ни ца и оно га што је ба-
че но увек мно го го во ри о љу ди ма, шта ко ри сте, ка кве су им на ви-
ке и ка ква им је сва ко дне ви ца. У при лог то ме иде раз ми шља ње: 

„У ре не сан си је чо век по стао ме ра свих ства ри, а да нас ства ри су 
ме ра свих љу ди.”12 За то ни су рет ке де вој ке по прин ци пу copy–pa-
ste ша блон ског из гле да, и за то је би ло ва жно да Го ве ди на по ста не 
успе шан ко шар каш (са чим је увек у ве зи успех и на бан ков ном 
ра чу ну), а Еибан по знат глу мац и во ди тељ. Љу ди су нај жи вљи док 
су на те ле ви зи ји, па је Су за на све уло жи ла у сво ју во ди тељ ску опре-
му, не би ли се та мо што ду же за др жа ла, а што је опет га ран ци ја 
ње не успе шно сти и лич не сре ће. То што из бу би це го во ри шта јој 
до шап ну, по твр да је ле пог вас пи та ња да се ста ри ји ма не про ти ву-
ре чи!!! Упр кос то ме што она упор но ми сли да је уби ца Га ман. Гло-
ба ли за ци ја, као ва жан аспект со ци јал не кри зе, омо гу ћи ла је Пе тро-
ви ћу фик тив ну доступнoст Ло ле Мон тањ, ин тер нет ске ле по ти це. 
При мет но је да се Пе тро вић рет ко ка да у пр вом де лу по ми ње а да 
и ње но име ни је при сут но, што је не што као ње го во сред ње име, 
јед но без дру гог не иде; у дру гом де лу та про пор ци ја је обр ну та. 
Без то га, он је са мо је дан од без број Пе тра Пе тро ви ћа, ко ји се сре ћу 
сву да, по го то во где се об ја шња ва ка ко по пу ни ти фор му лар.13 Кри-
за иден ти те та и Пе тро ви ће ве лич но сти, као уоста лом и свих ак те-
ра re a lity show-а, из у зи ма ју ћи Ма ка Ма ри на, о ко јем све са зна је мо 
пост хум но, огле да се у из ве сним не до ста ци ма. У Пе тро ви ће вом 
слу ча ју, то је не до ста так љу ба ви, за ме ње не фи зич ком оп сед ну то-
шћу си ли кон ском „ле по ти цом”14. 

11 Шарл Бо длер, Пу то ва ње 
12 Стр. 124
13 Ско ро је пра ви ло да при мер бу де Пе тар Пе тро вић. Да ли је ова ко ин ци ден ци ја мо гу ћа или 

су љу ди пре пи си ва ли јед ни од дру гих? Или је то на ше на ци о нал но име?
14 По и ма ња ле по те су се ме ња ла от ка ко људ ска свест по сто ји (Ум бер то Еко, Исто ри ја ле по те). 

Кон цеп ци ја ле по те но ва је ра ван кроз ко је се де ло мо же чи та ти.
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Ду шан Стој ко вић

НЕО БАР ТОВ СКЕ МИ ТО ЛО ГИ КЕ

(Зо ран М. Ман дић, Ма ли на сло ви, дру го, до пу ње но из да ње, Ин те
лек та, Ва ље во, 2009)

Под на слов Ман ди ће ве књи ге је Бе стид не бе се де. Је су ли ствар но – 
при пи тај мо се, бе стид не бе се де оне ко је се у ре ла тив но крат ком 
вре мен ском пе ри ду по дру ги пут по ја вљу ју пред чи та лач ком пу-
бли ком? Шта је то што је на гна ло ауто ра да их по но во (овен ча не 
на гра дом „Сте ван Пе шић” за 2004. го ди ну) ста ви на чи та лач ку тр-
пе зу по што их је прет ход но до пу нио но вим при ло зи ма? Шта је бе-
стид но, ако је сте – не сум њи во, то је слу чај – у на чи ну раз ми шља ња 
о ма лим ве ли ким и ве ли ким ма лим, у исти мах, ства ри ма?

Ма ли на сло ви има ли су у пр вом из да њу тек сто ве о књи га ма 
Јо ви це Аћи на, Са ше Ра дој чи ћа, Вла ди ми ра Ко пиц ла и Аце Ви ди-
ћа. При до да ти су им са да и при ло зи о Ни ко ли Страј ни ћу. Зо ра ну 
Бог на ру, Дра го љу бу Сто ја ди но ви ћу, Са ши Ра дој чи ћу (још јед ном) 
и На ди Пе тро вић. Ту је и пи шче ва реч из го во ре на на до де ли на-
гра де „Сте ван Пе шић”, на сло вље на „Ма ле при че о ве ли ким иза-
зо ви ма”. Књи гу за тва ра ју тек сто ви „О ма лом на сло ву про стор за 
лич ну бе ле шку” и „Дру ги пут ме ђу `Малим насловима`”. Оста ло 
су есе ји. То су, уоста лом, и спо ме ну ти при ло зи. Укуп но их је се-
дам де сет, од ко јих че тр де сет че ти ри има ју под на сло ве: не ки их 
бли же „ту ма че”, а не ки им, бог ме, про ти ву но же. Из у зет но крат ки 
тек сто ви, пра ве лир ске епи фа ни је, на при мер, су: „Сан”, „Љу бав”, 

„Ма ска”, „Тач ка”, „Са мо у би ство”, „Нећ ка ње”. Не ко ли ки при ло зи 
су (мо дер ни те о фра стов ски ) пор тре ти: „Са вет ник”, „Веч ни го вор-
ник”, „Ама тер”, „Ко лек ци о нар”, „Уред ник”, „Пи сац”, а не ко ли ки 
пра ве, и сјај не, пе сме у про зи: „Ми ла ду шо мо ја”, „Усред гро бља у 
го ми ли”, „Бо ги ња те ши те љи ца”, „Бог ди се ми на ци је”, „Че му ова 
на пи са ност усред јед ног те ла” (на слов по след ње је и сам пе сма). 
По не ки есеј има струк ту ру та го ре ов ских пе са ма у про зи (за пра во 
ње го вих пре во да на ен гле ски са бен гал ског је зи ка вла сти тих пе са-
ма): у њи ма по сто ји, лајт мо тив ско и ре френ ско, „кру же ње” ре че-
ни ца и „сли ка”. Не ко ли ки има ју „ју на ке”. Кључ ни ме ђу њи ма је 
ауто ро ва мај ка. (Тре ба ви де ти, на при мер, од ли чан текст „Бе се да 
над чи ни јом од зла та” у ко јем се на хо ди мај чи на пам тљи ва ми сао 
да ту ђа ми сао во ди у па као је зи ка.) 

Ка ко се о ми кро ко смо су го во ри с по зи ци је ма кро ко смо са, и 
обр ну то, ако се уоп ште го во ри ти мо же, ако чо век је сте у ста њу да 

го то во ка да уми ре сам: „Све ми је од јед ном у гла ви по ста ло чи сто 
и ја сно, са мо ни сам имао ни ко ме то да ка жем, ни ко ме да на пи шем, 
а то је нај те же.”17 У по след њим епи фа ниј ским ми сли ма Бо же Го ве-
ди не Ра ки ћа чи та мо на су шну по тре бу за људ ским дру штвом, ни 
за ка квим са вр ше ним тех нич ким по ма га ли ма, ни за оства ре њем 
ци ља, већ је ди но за људ ским би ћем, бо жи јим да ром чо ве ку, по доб-
ним ње му са мом. 

Со ци јал на про бле ма ти ка ро ма на мо гла би се на зва ти при чом 
о бес циљ ним пут ни ци ма, као што је то чи тав дру ги део књи ге, ка-
да Пе тро вић и Бо жи дар пу ту ју во зом и на ла зе се на ра зним ме сти-
ма. Сва ки од ли ко ва ро ма на тај је пут ник без ци ља, или из гу бље ни 
пут ник, што до ђе на исто. Не ма са мо све сне лич но сти, ико га ко се 
до бро сна ла зи и зна тач но шта од жи во та же ли и ка ко да га нај бо-
ље ис ко ри сти; сва ког ко чи соп стве ни хен ди кеп. Уко ли ко ис пу ње-
ње сва ке же ље или про ду же так жи во та на 150 го ди на бу де мо гућ, 
пре ти нам опа сност да по ста не мо пут ни ци ко ји ће за и ста из гу би ти 
ори јен та ци ју и по ста ти лич но сти ко је че ка ју Го доа. А та ори јен та-
ци ја за сва ког од нас је фе но мен ко ји се зо ве Три јумф смр ти:

...СВЕ СВО ЈЕ СО БОМ НО СИМ...

17 Стр. 310
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(„Сан”); ... кли зе кроз ми ри сну там ност пе сме („Де ло ви за гу бље-
них је ван ђе ља”); ... из ра су то сти кри вих но гу да љи не у ко ју је утка-
на пра зни на („Не ко ли ко спо је них при ло га за пор трет пра зни не”). 
Игра ма ре чи за о ши ја не: У но ви жи вот смр ти. У но ву смрт жи во та 
(„Врт”); Бе стид ност бе се да ра, од но сно бе сед ни ка, ко ји сво је бе сед-
ни це бе се дљи во... („Бе стид не бе се де”). Иро нич не: Да би се оства-
рио чо век се мо ра пост ва ри ти („Ства ри”). По е тич ке: Пе сник ме ђу 
тим не моћ ни ци ма мо же нај ви ше. Ани ма се при бо ја ва њи хо ве мо-
ћи. Она за зи ре од тог флу ид ног стра ха ко јим ли ра хра ни сва ку реч 
пе сни ка („Ње го ва не ви дљи вост осе ћа ња, I”); пи са ње се (ауто по е-
тич ки) за ми шља као та ла са ње, ди са ње во де, ти тра ње ри ба („Ње-
го ва не ви дљи вост осе ћа ња, II”); ... нај те же је ро бо ви ма би бли о те ке. 
Би бли о фи ли ма и би бли о ма ни ја ци ма. (...) Ро бо ви књи га њи хо вим 
ду ша ма не пре ста но на се ља ва ју про стор сво хеж је ду ше („Ро бо ви 
би бли о те ке”); Ти хо пе ва ју не на пи са не пе сме. (...) Не је зик ко ји не ма 
куд из је зи ка („При ча ло”). Афо ри стич ке: Ре чи ни су до вољ не се би, 
на ма још ма ње („Ства ри”); Без на де чо век је као ја је без љу ске („На-
да”); По е зи ја је ве ли ки реч ник („Та мо где пе сник са ња”). Ла ко се 
да уочи ти да је „по де ла” са мо услов на: бар две (пр ва и по след ња) 
од оних ко је смо на зва ли афо ри стич ким, на при мер, ла ко се мо гу 
пре ба ци ти у по е тич ке. 

Зо ран Бог нар је у сво ју ан то ло ги ју срп ског ми кро е се ја XX ве-
ка, Теч ни кри стал (2006), унео че ти ри Ман ди ће ва тек ста: „Бри са ње 
би о гра фи је”, „Стан”, „Мо бил ни те ле фон” и „Свет”. При до да ли 
би смо им и „Са мо у би ство (есеј о /иза/зо ву)”, ко ји на во ди мо ис-
це ла: „Фа лус је цев сва ког ва тре ног оруж ја. Ко ји у усти ма па нич но 
спо ји све шу пљи не у јед ну. У том тре нут ку обе хе мис фе ре мо зга 
ал ге бри до да ју ана ли зу бит ка. Пра сак је, са мо, дру го ста ње сми сла, 
ко ји по чи ва у ира ци о нал ној ко нач но сти вре ме на. Ни су, за то, сви 
исти ка да се од лу че да ста ве тач ку на се бе.”

На син так сич кој рав ни Ман ди ће ве ре че ни це су звуч но згу-
сну те мак си мал но. Уну тар њих ве о ма че сто по сто ји уну тра шње 
кон тра сти ра ње по мо де лу ако да – ако не, пра во син так сич ко кон-
тра пунк ти ра ње. Цео текст „Не ко ли ко спо је них при ло га за пор-
трет пра зни не” са сто ји се из јед не је ди не ре че ни це ду ге три де сет 
осам ре да ка. Аутор при бе га ва и не пот пу ним ре че ни ца ма ко ји ма 
се ивер ји ма лир ског на ве ја ва ју чи ње ни це. Пра ви при мер за „ло-
мље ње” ре че ни ца на ла зи мо у есе ју „Ви део над зор”: „Не јед на чи не. 
Пра ће не ра си па њем уну тра шњех уда ра, ко ји се ра ђа ју на за чу ђу-
ју ћи на чин. По сле ко јих ни шта ви ше ни је, као пре. Пре тех ни ке и 
ње ног љу до ждер ства. Го рег и од нај го рег ка ни ба ли зма.” Ди на мич-
ко пи са ње Ман ди ће ве про зе оства ру је се „шпри ца њем” тек сто ва 

их раз лу чи, ако чо век је сте спо со бан – а те жи по при ро ди ства ри, 
по себ но ако умет ник по ста не – да над ра сте ма лу ко жу у ко ју је као 
у оп ну би ти са ња уву чен? Зо ран М. Ман дић чи ни то не есе ји ма, 
ми ни-есе ји ма, у кла сич ном сми слу ре чи, већ ма лим при ча ма – есе-
ји ма, ма лим при ча ма – пе сма ма. Ни је са мо бор хе сов ска (пре ње га 
Че хо вље ва) иде ја о са же том, све де ном при по ве да њу и пи са њу. За-
што ис пи си ва ти то мо ве ка да се оно што се на њи хо вим стра ни-
ца ма обре те мо же све сти на све тло сну, асо ци ја ци ма пул си ра ју ћу, 
ср жну жи жу ко ја там ност (и око нас и у на ма са ми ма) раз го ни? 
Жи ви мо ли, по сле до ба есе ја (о ње му је, по сле, ре ци мо, Хер ма на 
Бро ха, пи сао Јо ван Хри стић), у до бу ко је „по кри ва ју” фраг мен ти 
(о њи ма је, пре не ко ли ко де це ни ја, већ при бе ле жио, по ред оста лих, 
по не што Ми ли вој Со лар)? Је су ли се, по тен ци јал ни, то мо ви амал-
га ми са ли у фраг мен тар не есе је / есе ји стич ке фраг мен те, а ако је су, 
ко ја је сле де ћа ста ни ца? 

И ка да те о ре ти ше, Зо ран М. Ман дић се игра, ука зу је се као 
ми са о ни (стал но смо ка да је овај аутор у пи та њу, и ка да је о нај о-
збиљ ни јој по е зи ји – ње го ва то не сум њи во је сте – реч, на под руч ју 
игре, игри вом те ре ну ко ји нас ви со ко од ба цу је ка епи фа ниј ским 
про плам са ји ма) ho mo lu i dens. Игре (про и гра ва ње) ми сли ма чи не 
нас вр тло жним ре флек сив ним па у ци ма чи ја мре жа – ве ли то фи-
ло соф срп ски Пре драг Кр стић у бри љант ној књи зи Фи ло зоф ска 
жи во ти ња, ко ја је обе ле жи ла не сум њи во чи та ву на шу књи жев ну 
се зо ну 2008. го ди не, по што се та да по пр ви пут у нас зби ло да јед-
на те о риј ска књи га над вр ху ни оно што, ста рин ски, и не са мо та ко, 
гле да но, у пра ву књи жев ност спа да и за па да – не ма, ствар но не-
ма, ни ка кав по че так и ни ка кав крај јер је сте из ме ште но те ло, фи на 
пре ђа. Ка ко се од мр си ти, чак и он да ка да ни ка квог за мр ша ја у ко-
јем смо се об ре ли све сни ни смо? Пи са њем! Ми шље њем! Пе ва њем!

Ка ко пи шу ћи ми сли та ко што при том пе ва о ми шље ном, Зо-
ран М. Ман дић? Та ко што, нај пре, ак ти ви ра не ко ли ке за бо ра вље-
не и ства ра, мо гу ће, нео ло ги зме (во лео бих да ви дим не ког ко би 
мо гао да ста ви ру ку у ва тру твр де ћи да не ка реч не спор ни нео-
ло ги зам је сте): бе се дар: бе сед ни ца; до ди са ти; до ђош; на сло ви тељ; 
уми ште; трај (имен.); чу ло ве зац. Из у зет но су че сти де ми ну ти ви. 
Кључ на реч–те ма не сум њи во је ду ша. По том, ту су ме та фо рич ке и 
си не сте зиј ске син таг ме: ми рис ве дри не („Врт”); ма ло лет ни зе ле ни 
страх („Бе се да над чи ни јом од зла та”); зрн ца жи во та; из утро бе жи-
во та („На да”). Пе снич ке сли ке ко ји ма у сво јим тек сто ви ма при бе-
га ва Ман дић су ви ше кра ке. Ме та фо рич ке: Ко мен та то ри су би ли 
са мо у ки. Као пу стињ ски ве тар. Као сви ре па глад („Ми ри си”); Сан 
је пла жа на ко јој се фан та стич на зо о ло ги ја хра ни људ ским ме сом 



А
РИ

С
ТО

ТЕ
Л

О
В 

Д
У

РБ
И

Н

53

52 53

Љу би ша Ђи дић

ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊЕ РО ЂА КА

(Ми ћо Цви је тић, У ле пој до мо ви ни Лу жич ких Ср ба, Свет књи ге, Бе-
о град, 2009)

За ми шље на и пи са на као пу то пис, с днев нич ким за пи си ма од 1. 
до 30. но вем бра 1999, ова књи га др Ми ће Цви је ти ћа, те о ре ти ча-
ра књи жев но сти и пе сни ка „ле пе до мо ви не Лу жич ких Ср ба”, па-
ра лел но пред ста вља и исто ри ју овог на ро да, или не ку са вре ме ну 
вр сту исто ри о граф ског ро ма на у ко јем се глав на лич ност са пи сца 
ве о ма ве што пре се ља ва у углед не лич но сти Лу жич ких Ср ба, на-
рав но, пре све га оних књи жев них.

На обо ду (Ис точ не) Не мач ке, из ме ђу Пољ ске и Че шке, до мо-
ви на Лу жич ких Ср ба, са да нас још не а си ми ло ва них 60.000 жи те ља, 
та кла је у ср це мла дог са ра јев ског сту ден та још 1976. при пр вој по-
се ти, да би се ка сни је (ка да бу де лек тор на Лај пци шком уни вер-
зи те ту 1978/82) све пре тво ри ло у ма гич ну при влач ност и ро ђач ку 
љу бав. И ка да чи та те ове за пи се јед ног су мор ног но вем бра 1999, са 
бре ме ном бом бар до ва не Ср би је, из ко је до ла зи, ви све вре ме, за-
пра во, осе ћа те при чу о дра гом го сту ко ји је до шао код сво јих дав-
них ро ђа ка. Мно ге ће тек упо зна ти, јер их пр ви пут ви ди, мно ге ће 
пре по зна ти, иако и њих пр ви пут ви ди. Сва ки од ових но вем бар-
ских да на кр цат је опи си ма, чак и обре ме њу ју ћих сит ни ца, кр цат 
је свим оним што се пи сцу де ша ва од ра ног ју тра до мр клог мра ка. 
У тој гу сти ни и нај сит ни јих днев них де та ља ко ји пред ста вља ју пу-
но ћу чи сте ре а ли стич ке про зе, Цви је тић, на рав но, ни је про пу стио 
да уђе у оне асо ци ја ци је у ко ји ма ће се на ћи исто ри о граф ски по-
но ри и уз ле ти из ко јих се Лу жи ца ви ди у сво јој це ло сти. Пре све га 
оној ду хов ној. Ви де се Лу жич ки Ср би у бор би за свој иден ти тет, у 
веч ној же љи да као на ци о нал на ма њи на до би ју сво ју ауто но ми ју 
(Лу жи ца је 1402. „има ла свог кра ља”), да са чу ва ју свој је зик, свој 
фол клор, ви де се ка ко бде над сво јим на ци по нал ним ин сти ту ци-
ја ма (Серб ски дом, Срп ска на ци о нал на би бли о те ка, Срп ски кул-
тур ни ар хив итд ), ка ко на сто је да серб ско сло вен ско би ће, сво јом 
раз ли чи то шћу, уне се у европ ску кул тур ну ба шти ну не про це њи ви 
до при нос на ко ји има пра во, јер би то мо гла би ти пред ност ма њи-
не. Бо ре се за сво је соп стве но, у ве ков ној на ме та ној пре вла сти, што 
ду хов ној, што др жав ној.

Цви је ти ће ва на ме ра да ис пи та лу жич ко срп ске и срп ске кул-
тур не ве зе по ла ко се отва ра у ар хе о ло шким сло је ви ма ко ји ма је 

крат ким ре че ни ца ма. Као ка да се – за грц ну то – ди ше: уз ди сај пра-
ти из ди сај. Сам пи сац, у по го вор ном тек сту „О ма лом на сло ву”, по-
е тич ки бе ле жи: „Ове ма ле фор ме нај ви ше го во ре је зи ком ево ка ци-
је по бу ње них фраг ме на та.”

Ауто би о граф ско ра ту је са бри са њем би о гра фи је (та ко је на-
сло вљен по след њи текст књи ге; за тва ра ли се та ко круг?). 

Као и Бо шко То ма ше вић, и Зо ран М. Ман дић ра ту је про тив 
ан то ло ги ја. Оно што је То ма ше ви ћу Ор феј, Ман ди ћу је Си зиф – 
фи гу ра ко ја „по кри ва” све ко ли ко ства ра ње. Го во ре ћи, у „Бе стид-
ним бе се да ма”, о оти ма чи ма ци та та, пи ше о из о па че но сти ци ти-
ра ња. Пи сац се не кло ни ни „по ли тич ке” рав ни. Осу ђу је за пад-
њач ко, агре сив но и тех но крат ско по на ша ње. Пи ше о мо бил ној те-
ле фо ни ји, два де сет пр вом ве ку, ин тер не ту, том илу зи о ни стич ком 
ла ви рин ту.

Ову про во ка тив ну књи гу тре ба па жљи во иш чи та ва ти. На 
ка ши чи цу, као гор ки, али спа со но сни при том, лек. Пред спа ва-
ње. Еда би п(р)обу ди ла на ше ми шље ње и раз ми шља ње. Иза зва ла 
су–коб/ља ва ње ми шље ња. Пи сцу је не пре ста но „са го вор ник”, са-
ме ри вач, Хор хе Лу ис Бор хес, онај чи је су (с)ле пе очи не пре кид но 
би ле упе ре не у до ла зе ће ко је је и про шло, јер ће не ми нов но би ти 
оно што је сте – про ла зе ће. Онај ко ји је, као и Зо ран М. Ман дић, гле-
дао и са њао, гле дао јер је са њао, за тво ре них очи ју ко је су ви де ле и 
оно што би ва и оно што од са ња но је сте.

Ре зул тат су реч ник сва ко дне вља и (нео)бар тов ске ми то ло ги ке. 
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Ми ли јан Де спо то вић

ДО-ЗНА ЊЕМ КА СА ЗНА ЊУ

(Зо сим По пац, Про зор (до-жи ве ти))

Од свих ми са о них и ма те ри јал них сред ста ва ко је по се ду је мо и ко-
ри сти мо да би смо из ра зи ли сво ја осе ћа ња и раз у ме ва ње жи во та, 
из два ја се по глед. Он је као пре тва рач све га уоче ног у тек сту, увек 
ле ги тим на есте тич ка ка те го ри ја ко ја по ста вља мно га пи та ња, од-
ре ђу је ду хов ни то пос и рас пли ће мре жу ми са о не кон сте ла ци је. 
По глед под ра зу ме ва кре та ње, ми ро ва ње, за стај ки ва ње, ме ди ти ра-
ње у про сто ру и из „ра ма”‚ про зо ра, да кле све вр сте крет њи и ко-
ри шће ње сва ке фи зич ке стај не тач ке.

Књи жев ник Зо сим По пац18 ства ра ње сво јих есе ји стич ких мак-
си ма, ко ји ма про жи ма мо за ич ке за пи се из жи ве или ми са о не пер-
цеп ци је, а ко је, ка ко ка же, „тре ба до-жи ве ти”, свео је у оку лар на-
звав ши га Про зор19. Сва ки ње гов за пис има ме та фи зич ко- ло гич ки 
ста тус, и са жет је до та кве ме ре да му, уисти ну, ви ше и ни је по-
тре бан по се бан склоп ар гу мен та ци је. У та ко ре ду ци ра ној фор ми, 
фор ми шкр те про бле ма ти за ци је, сва ки за пис је жи во то-му дро но-
сан, али че сто и ства ра лач ки ис по ве дан. Ре зул тат тог на по ра пи-
сац је сме стио у под на слов књи ге – Чу ђе ња, што го во ри да су ови 
за пи си на гра ни ци из ме ђу ме ди та тив ног дис кур са и оног аутен-
тич ног све до че ња. Бли ски су му по гле ди Но ва ли са, Ге теа, Ја спер са, 
Сар тра...

По пац је ле кар, по во ка ци ји по е тич ки фи ло зоф. Су срет про-
фе си је и во ка ци је са ме рио је та ко да увек мо же из бе ћи кон флик те 
ко ји на ста ју из ме ђу же ља и оба ве за ко је че сто иду у раз ли чи тим 
прав ци ма. Ми са о на ре то ри ка ко јом се овај пи сац слу жи иде до тле 
да ис ку ству по пу шта и од ње га учи, а при до да је му про пу штен за-
кљу чак. На уму су му они му дра ци са ко ји ма, да кле, ни је у спо ре-
њу, већ у ди ја ло гу, и њи хов за јед нич ки за кљу чак у све му је да се са 
мно ги ма ни смо до бро раз у ме ли. Ево при ли ке да то учи ни мо по сле 
чи та ња ове књи ге.

Не ма до га ђа ја ни те ме о ко јој По пац не оста вља за пис. Они 
на мо мен те де лу ју днев нич ки. То је са мо сво јим про то ком вре ме на 
(од – до), у су шти ни то су крат ки фи ло зоф ски есе ји. Објек тив но 
ис ку ство је по сред на пред ност ко јом овај пи сац оп шту ви ше знач-

18 Зо сим По пац (Зо ран По па дић, Сме де ре во, 1965), пи ше по е зи ју, про зу, есе је, пу то пи се. Об ја-
вио пет књи га. Жи ви у Сме де ре ву.

19 Зо сим По пац, Про зор, Фи лип Ви шњић, Бе о град, 2008.

пи сац са све ви ше ср ца и љу ба ви от кри вао ову на се о би ну ма лу 
за јед ну на ци ју, а ве ли ку за јед ну по ро ди цу, у ко јој се та ко ре ћи 
сви по зна ју. За то не из не на ђу је то што су га при ја те љи од во ди ли 
у кућ не по се те, у ле па при ја тељ ска дру же ња из ко јих су на ста ја ле 
чи та ве при по ве сти то плих по ро дич них дра ма и ста ре сло вен ске 
го сто при мљи во сти. До ди ру ју ћи као пу то пи сац ин тим не ис по ве-
сти, Цви је тић се па ра лел но ла ћао исто риј ске дра ме, јер је суд би на 
сва ког од пи са ца и ин те лек ту а ла ца ко је је по се ћи вао би ла и при ча 
о до мо ви ни Лу жи це, о ње ној исто риј ској суд би ни.

На ћи ће се ов де и при ча о по се ти Бу ди ши ну (не фор мал ној 
пре сто ни ци Лу жи це) ру ског ца ра Пе тра Ве ли ког (1697), при ча о 
то ме ка ко је Ти то осло ба ђао из ју го сло вен ских за тво ра лу жич ко-
срп ске вој ни ке за ро бље не као при пад ни ке Тре ћег рај ха, јер ту при-
пад ност овај сло вен ски на род ни је но сио у ду ши, о ре ском ре а го-
ва њу про тив бом бар до ва ња Ср би је од стра не НА ТО пак та 1999. г., 
о то ме ка ко је Ста ни слав Ти лих, Лу жи ча нин, по стао пред сед ник 
вла де са ве зне др жа ве Сак со ни је, што ње го вим су гра ђа ни ма и да ље 
не да ју на ду да ће то чак исто ри је овог сло вен ског пле ме на про ме-
ни ти смер.

Мо гло би се ре ћи да је за срп ског чи та о ца ова књи га не са-
мо кул тур но-исто риј ски пре глед лу жич ко срп ског на ро да већ и 
сво је вр стан пре глед њи хо ве са вре ме не књи жев но сти. Цви је тић 
је на пра вио це лу ро ма неск ну дра ма тур ги ју ко јом нас упо зна је са 
књи жев ним до ме ти ма Лу жич ких Ср ба, од нај ра ни јих вре ме на до 
да нас, као што је тај кул ту ро ло шки кон ти ну и тет до во дио до да-
на шњих да на ту ма че ћи са вре ме ни ке ко је је, уз ана ли зе њи хо вих 
књи жев них и пу бли ци стич ких де ла, ви део и као жи ве љу де у нај-
ин тим ни јим сфе ра ма (по ро дич ним, ка фан ским, при ја тељ ским...).

То пло и дир љи во ре ђа ће се мно га име на ових вр сних књи-
жев них ства ра ла ца и ин те лек ту а ла ца: Мјер ћин Фел кел („мој до-
бри дух”), Мар ко Ме шка ник („нај дра жи при ја тељ”), Ки то Ло ренц, 
Јир жи Му дра, Кше шћин Кравц...

Цви је тић је у овом пу то пи сном за ма ху по све тио дру ги део 
књи ге гра до ви ма чи ја је око сно ца би ла ве за са Лу жи цом (Лај пциг, 
Вај мар, Бер лин, Праг).

Као то пла и дир љи ва ска ска, јер је има ла ин тим ни до жи вљај, 
ова пу то пи сна про за је мо жда ма ње пу то пис, а ви ше до ку мен тар но 
све до че ње ко је је, за нас, на свет из не ло исто риј ску исти ну о јед ном 
на ро ду. Али та исто риј ска исти на ду гу је пу то пи сцу сву ле по ту ко-
јом се љуп ко про ву кла кроз пи шче во ср це. 
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ми са о не пој мо ве исти не као вр сту ли те рар не ор на мен ти ке. Тра же-
ћи у све му ме ру, пи сац кон сул ту је Бе лу Хам ва ша: „Ме ра је ли ни ја 
смр ти. Ту се ис по ста вља шта не што вре ди.” Љу бав, пре све га. Са мо 
она мо же учи ни ти да трн пре вла да цве том. Она је Да ва лац жи во та, 
Бож ја тво ре ви на.

Про ми шља ња о љу ба ви ме ђу љу ди ма По пац те ме љи на пра-
во слав ној ду хов но сти, пре ма ко јој „ма те ри ја не по се ду је моћ осве-
шће ња. Ње но по сто ја ње је за тво ре но у вре ме”, али да је за пра во и 
Пло ти ну да „та за тво ре ност ег зи стен ци је ме те ри је про во ди зло.” 
Схва та ју ћи да је мо ли тва „на рав стве ни од нос са Бо гом”, По пац је 
сво је број не фи ло зоф ске фраг мен те на пи сао у мо ли тве ном са др-
жа ју, че сто их уз ре дов не ме ди ка мен те, у са ша па ту са бо ле сни ци-
ма, при ме њи вао у број ним те ра пи ја ма за сми ре ње. То до во ђе ње 
у тач ку сми ре ња је сте ду хов ни по ку шај да од ба ци мо на мет ну те 
спољ не ви до ве жи во та ко ји су узро ко ва ли уну тра шњи по ре ме ћај 
у те лу. Би ва ти на са мо са не срећ ним, до ве сти га у но во сми ре ње 
ме ди та тив ним ду хом мо ли тве, као мо гућ ност ње ног ис пу ње ња, 
на гла ша ва ле су фи ло зо фи је и ре ли ги је свих вре ме на. Ту спо зна ју 
и ту мо гућ ност тре ба „до-жи ве ти”, ка ко ка же овај пи сац, тре ба је 
стал но до жи вља ва ти, не као пу ки слу чај ни до жи вљај, већ као до-
да так жи во ту ко ји ра ди на на шем ду хов ном тра ја њу. Схва та ју ћи 
ту по тре бу, Зо сим По пац је и на пи сао ову књи гу, у чи ји је под-
на слов до дао ко ва ни цу „до-жи ве ти”. Не ра ди се о до жи вља ју ко ји 
тре ба раз у ме ти, већ се на про сто ра ди о жи во ту ко ји тре ба до дат но 
жи ве ти, до-жи ве ти. „Жи ве ти исти но тра жи тељ ски зна чи од жи во-
та ства ра ти са вр ше но де ло”, ка за ће овај пи сац и до да ти: „Жи ве-
ти, жи ве ти – не пре кид но из ми ца ње се би. Отуд и же ља да се че сто 
уста вим, ДО-ЖИ ВИМ, и да у пре да ху и ус по ста вље ној ти ши ни, 
про жи вим до жи вље но кроз осе ћај дру го сти, као да се чи та при-
ча. У ми ру и не по крет но сти по ста ју ви дљи ви цр ве ни оти сци све га 
што ме је ја ко та кло и про ма кло у бе сми сле ном ко тр ља њу сва ки-
да шњи це и кру те уоби ча је но сти, иако све жи вље но да ле ко ми је и 
ту ђе. Али, упра во у одво је но сти и не вер ству мо јих Ја ста са ва моћ 
уоб ли че ња до жи вља ја и мо гућ ност да про ме ним се бе – умет ност.” 
Умет ност је код Поп ца, у овој књи зи, до би ла но ве мак си ме, она је 
„бу ђе ње и осве шћи ва ње”.

От кри ва ње ле по те је умет ност, а По пац за пи су је: „Умет ност 
је раз от кри ва ње ле по те, ва се љен ског скла да.” И љу бов ца је део 
от кри ве не ле по те, без љу ба ви мо ћи жи во та би не ста ле, сан не би 
имао сми сао. Се ти мо се укле тог пе сни ка Па у на Пе тро ни је ви ћа, ко-
ји је кра так жи вот учи нио веч ним пе сма ма о Њој, Ма лој Пти ци, 
о Љу ба ви. Ево јед ног фраг мен та из оби ља Па у но ве по е зи је, ко ја 

ност сво ди у спо знај но-те о риј ски ре ла ти ви зам од ба цу ју ћи сва-
ки скеп ти ци зам. У све му на ла зи се бе и об ја шња ва уло гу сво га Ја, 
од го ва ра на са мо пи та ње: шта је то што тре ба ја да учи ним, а не 
што не што ни је би ло ова ко и она ко. То је оно објек тив но, за шта 
и сам пи сац ка же: „Објек тив но је осве ће но су бјек тив но ис ку ство 
про жи вље но у сваг да мо јо сти, осве шће ње по сре до ва но по не кад и 
го во ром умет но сти”. Да кле, он је по што ва лац про то ка вре ме на и 
ра ци о нал ни ко ри сник оног што сле ди, оног што је Ту и Сад, чи ме 
мо же да рас по ла же, као чо век из све та умет но сти а не као не ко ко 
ће по пра вља ти исто ри ју и при ро ду. То би, зби ља, био су луд по сао. 
Ње га се, углав ном, при хва та по ли ти ка као кон фликт на де лат ност 
ко ја се увек те ме љи на охо лим зах те ви ма су прот но сти: по што ва ње 
и до двор љи ва по ни зност.

Ов де је, у крај њем, „реч, нај пре, о иде ји жа ло сти над не са вр-
ше но шћу све та. Ова иде ја се по твр ђу је и у окол но сти да се би ра-
ним је зич ким из ра зи ма кр ши ла жни си ме трич ни по ре дак дру-
штва. Су ро ва аси ме трич ност је у све му што се опи су је. Та ква аси-
ме трич на пер спек ти ва ства ра но ве ин тро спек циј ске од но се, дру га-
чи је екс пло зив не ми кро-за пле те и из не на ђу ју ћа зна че ња. Је зи ком 
се пот цр та ва фраг мен тар на струк ту ра па са жа, али се и ука зу је на 
са мо па ро дич ну и гро теск ну уре ђе ност све та са ко јом се лир ски на-
ра тор ни ка ко не ми ри.”20 То нај бо ље по твр ђу ју За пи си са ра ти шта, 
где је „при ро да уз вр по ље на ве тром, љу ди те шком не из ве сно шћу”. 
А рат са мо при гу шу је кон тра дик ци је из ме ђу све сти и ци ље ва, из-
ме ђу жр тве и џе ла та, за ме њу ју ћи уло ге ве ли ког и ма лог мра ва. Ту 
се емо ци о нал ни фак то ри ра ци о на ли зу ју у лич но, а то је увре да, то 
је не прав да. Об ја шња ва је че сто са мо ти ши на и оне „не ис пи са не, 
да ту мом обе ле же не стра не, ћу те о ис ку ше њу, стра ху злу”.

Нај ви ше је љу ди на пла не ти стра да ло игром зр ни ма ап сур да. 
Јед на та ква су лу дост ве ко ви ма се де мон стри ра и на на шим про-
сто ри ма ну де ћи „Смрт и Обо га ље ност”. До да вач тих зр на оста јао 
би, по пра ви лу, да ле ко, за ва љен у пер је и па пер је злих сно ва. Ка кво 
от кри ће: и сно ви мо гу би ти зли?!

Но, вра ти мо се пи шче вој рад ној со би, сто лу (стр. 12). За пис о 
жи во ту ко при ви це, и на шој сто пље но сти са при ро дом об ја шња ва 
мно го то га што ће он ка сни је, или што је ра ни је на пи сао. Он про-
го ва ра из са ме при ро де, ма ла ис по вед ност о жа ри ци то по твр ђу је: 

„Док сам за сто лом, она ди ше са мном, од го ва ра на пи та ња, раз ре-
ша ва мо је не до у ми це, ра ду је се и сме је. Ње на сен ка пул си ра у рит-
му до бо ва ња мо га ср ца.” Та пул са ци ја кри тич ки про бле ма ти зу је 

20 До бри во је Ста но је вић, На цр та ти про зор на зи ду иза облач не со бе, из по го во ра књи зи Про зор, 
стр. 81, 82.
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Ми о драг Д. Иг ња то вић

У СЈА ЈУ ЕЛЕ ГИ ЈЕ

(Ди ми три је Ни ко ла је вић, Стра нац у ку ћи, Цен тар сло бо дар ских 
де лат но сти, Кра гу је вац 2009)

„Да ље ру ке, ко стур не сво је, смрт ни од ме не” – као да је клик нуо 
Ови ди је (43. г. пре н.е.). Еле ги ја је, у ства ри, од би ја ње, а не, ка ко 
на ив ни ми сле, при хва та ње фа ту ма: смр ти. Уоста лом, и мла ђа ни 
Бран ко ка ја њем не за вр ши сво ју по тре сну, за на век, опро штај ни цу 
од жи во та: „О да те та ко ја не љу бљах жар ко...” Бард кра гу је вач-
ко-шу ма диј ских и срп ских пе сни ка, „лир ска ду ша”, ко ја је ис тка ла 
ви ше за па же них по ет ских књи га, у 74. го ди ни свог ша ре но-јар ког 
жи во та, об ја вио је књи гу еле гиј ске драм ско-ис по вед не струк ту ре 
јер – же ли да се са сви ма и сва чим, а по нај ви ше са со бом са мим, 
опро сти! По зна ва о ци „чо ве ка”, а и пе сни ка кра гу је вач ког, „Бо-
бу” Ни ко ла је ви ћа, тај еле гич ни глас упо зна ше још у ту жаљ ка ма 
за во ље ном су пру гом – та смрт га је, као у По о вом Га вра ну, там ним 
кри лом усред сре ће зре лог жи во та коб но окр зну ла. А он да је на-
хру пи ла са мо ћа, ко ја је, ето, на гна ла чу ве ну Си мон де Бо во ар да 
ис пи ше сто ти не и сто ти не стра ни ца са га о тој, та ко ђе на жа лост, 
не у мит ној по ша сти људ ског жи во та. И по што је сва ки чо век ко-
ма дић хе мин гве јев ског „остр ва”, а још и пе сник–чо век „то лик жив 
у жи во ту свом”, бо гат ство те са мо ће по ста ло је пе сни ку „ша ре на 
сли ка и чар ни пој” (пе сма Ве ли ка илу зи ја). Као со ци јал но би ће – да 
ли је пе сник мо гао, и ка ко да бу де, и Стра нац у ку ћи, ка ко на сло ви 
сво ју дир љи ву опро штај ни цу?

Блез Па скал је био пот пу но у пра ву ка да је за кљу чио сво ју ем-
пи ри ју: да „бол чо ве ка уни шта ва, а пат ња у ства ри обо га ћу је!” Да 
то ни је та ко, ни ова – ни лич на, а ни со ци јал на ис по вест, не би би ла 
сат ка на. И то не би ло ка ко, већ – ср мом кул ти ви са не по ет ске ме-
ди та ци је ко ја зна чи прак тич но то Ови ди је во еле гиј ско одо ле ва ње 
не из бе жном усу ду: смр ти! Зар и пр во „вла сти то име” по е зи је, Ор-
феј, у бој са смр ћу не иде с ли ром и ле по том? Ни ко ла је вић, за пра во, 
тра ги ку ни че ан ски од Бо га одво је ног чо ве ка, пре тва ра у дво пев: 
по тка и лајт мо тив је не из бе жна кон крет ност соп стве ног жи во та и 
дру штве не „ку ће” у ко јој, и на сре ћу, али по суд би ни ни је и не 
мо же би ти гост, док је, ка ко пе сни ку–фи ло зо фу и при ли чи, дру ги 

„слој”, амал га ми за ци ја, чи сте фи ло зоф ске про ве ни јен ци је! То је и 
вре ме кад се про гле да на „тре ће око”, кад се, по на у ку Ан дри ће вом 
(Мост на Же пи) уме сто све тло сти ви де сен ке, а из ме ђу жи во та и 

не ка ко по ет ски осли ка ва и Поп че ву ми сао „Љу биш же ну, а из ње 
по вр ве нај див ни ји то но ви”: „Ка да љу бав то ли ко за гр ли и за са ња, 
(...) / Ве чи та пе сма ре чи као про ле ће про кли ја.”

Упра во та „Не бе ска ва тра” је сте енер ги ја ко јој и Зо сим По пац 
ду гу је за хвал ност за по тку у по е зи ји, сма тра ју ћи је и ре ли ги о зним 
обе леж јем. За ни мљи ва је и ње го ва де фи ни ци ја умет нич ког чи на: 
„Умет нич ки чин про из и ла зи из на кнад ног над зо ра над до жи вље-
ним.” То је то до-жи вља ва ње на ко је се овај пи сац стал но по зи ва и 
до зи ва нас на исто чи ње ње. По пац се о умет нич ком чи ну ни је увек 
сло жио са Фрој дом, ци ти ра Ок та ви ја Па за, а ту је и Еуген Финк. 
Али, По пац их ни је ни оспо рио, он им се при дру жио, до-жи вео 
их. За ње га је бит но да дух чи та ча учи ни про зир ним, а да при то-
ме умет нич ко ства ра ње из ме лан хо ли је рас це пље но сти стре ми ка 
веч ни јем је дин ству. По пац је, ко нач но, и овом књи гом дао зна ча-
јан до при нос фи ло зоф ском раз ма тра њу ства ра ла штва, умет но сти: 

„Умет ност је на го ве штај мо ћи ис ку пље ња”, ка за ће под стак нут ви-
ђе њем ле по те ре ал ног код Ни ко ла ја Бер ђа је ва.

Тре ба ло је оче ки ва ти да ће Зо сим По пац на пи са ти и ову књи-
гу, по сле ње го вих књи га Жр тво ва ње и На пу ту, у ко ји ма је стал но 
про во ци рао чул ца и чул ност. Он упор но го не та не што што смо до 
овог чи та ња ми сли ли да је од го нет ну то. Он, Зо сим По пац, имао 
је хра бро сти да пред ис пра зном ду хов ном кли мом, у ста њу кад се 
без вред но увред ња ва, ста не у од бра ну пе сни ка, оног ко ји „не но си 
са мо свој, већ и крст ро да и по на вља чин Бо жи јег си на – ис ку пље ње 
чо ве чан ства. Ко жи ви у по ет ском прег ну ћу, мо ра по ста ти жр тва, 
узе ти на се бе суд би ну – гре хе на ро да пред си ла ма.” И ов де до ла зи-
мо до двој ства на ко је се по зи ва Зо сим По пац. Свет се у пе сни ци ма 
пре по ро дио, свет у не по е ти ци по ма ло гу би свој сми сао. Пр ви ру-
ка вац пре по ро да као да по ста је не за у ста ви ва ре ка по нор ни ца, ка-
ко би из бе гао да у се бе при ми зе маљ ски муљ и не чи сто ћу, све оно 
што се не мо же сред стви ма ре чи опра ти.

Сва ки пи сац има сво је др во са зна ња, По пац има др во „до-
зна ња”, са ко га, по пут Кјер ке го ра, уби ра пло до ве, че сто по гле дом 
кроз онај про зор ко ји је као де чак на цр тао на зи ду со бе. Од та да 
по чи њу сва ње го ва са зна ња, ко ја је са брао ов де, у свој фи ло зоф ски 
про зор – књи гу. 
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и ег зи стен ци јал ни „ћо шак” у ко јем уса мље нич ки би ти ше, искре-
но, у пе сми У ка сном је се њу, оста вља и при зна ње – по ру чу је:

Ви ше не мо гу, по тро ши ла се сна га
И мно ге ме но во та ри је на ди шле.
У ка сном је се њу као с ту ђег пра га
Гле дам за пти ца ма ко је су оти шле (...)

Да ли се, ка ко ка же у пе сми По сле то ли ко вре ме на, „баш са сви ма 
опро стио”, или је то „бол на сре ћа му дро сти”, уз бу дљи во искре-
на, лич на, али и уни вер зал но фи ло зоф ска еле ги ја, као су мар ник 
бо га тог жи во та ко ји је још ви ше во лео што је бо га ти ји био, а са да 
до ла зи као бол му дро сти – да све про ла зи и мо ра про ћи, из не се на 
отво ре ном по ет ском на ра ци јом – мно го кад до сце нич не ре то ри ке. 
Али, уз по не што сти хо ва ко ји, ка ко то и би ва кад се про го ва ра лич-
ном, уз бу ђе ном емо ци јом, то ну у ис по вед ност, Стра нац у ку ћи је, 
баш због та ко ши ро ке драм ске по тке, до сти гао го то во је дин стве ну 
ви си ну (у нас) и од го ва ра на са мо јед ну те му: ка ко пе сни ци, Про-
ме те ји ко ји су за ко ва ни за сва ко дне вље због др ско сти да са мом Бо-
гу укра ду ва тру и све тлост жи во та и ума, оче ку ју и ка зну – смрт, 
ка ко пе сник ре че, у јед ној од за вр шних пе са ма, Стра шно је мре ти.

смр ти, здра вља и бо ле сти, сла ве и про па сти, жи вот са гле да ва на ре-
зу „оштри це но жа”. За Ан дри ће вог ве зи ра Ју су фа чак ни ћу та ње 
ни је „си гур ност” у по ша сти све оп штег ру ше ња. Али, за пе сни ке, 
тај фи ло зоф ски „мир”, јер су хи пер сен зи бил ни, ни је мо гућ.

Ни ма ло ни је ла ко рас пле сти ово са мот нич ко тка ње Ди ми три-
ја Ни ко ла је ви ћа! Овај ње гов „ко нач ни” и ра чун и об ра чун ни ти 
је пот пи сан, ни ти от пи сан фрој дов ском ма те ри ја ли за ци јом по ти-
пу: ре као сам, да кле ого лио сам сво ју бол ну под свест, па ће та ан-
дри ћев ска „цр на пру га” ко ја нас на жи вот и смрт де ли, не ста ти 
или се бар убла жи ти. У пе сми От пи сан свет је увек „вир ту е лан” и 
у „су тра шњи цу” ће без нас оти ћи, ту је жи вот са мо ко ра ча ње по 
оном Ра ки ће вом кру гу, „све на ис тој ста зи”. На сре ћу, ма кар по-
е зи је, он ни је за пра во „ни ов де ни та мо”, сво јом по е зи јом као да 
у пар ку „хра ни” пти це. У пе сми Са га о стран цу дра ма ти ка: „ишао 
сам, ишао, ишао” – за вр ша ва се, на рав но, су сре том са цр ном да-
мом: „Та ко сти гох ку ћи / ал не као стра нац!” Мно ги су по ри ца ли 
Фрој дов упут да, сви ми, је ди ну „ку ћу” и си гур ност ви ди мо у оном 
„re gre dum ad ute rus”: по вра так у пред на тал ни свет из ко јег се ди-
сов ски па ло „без има ло зна ња... и во ље”! Али не но си са мо тај усуд 
Ди ми три је Ни ко ла је вић! Ни је он ни као ње гов име њак, „бож ји чо-
век”, већ обез бо же ни не срећ ник, па му ни та кве уте хе не ма. Ове 
пе сме, не што пре ко ше зде сет, ис пе вао је ује ви ћев ски као „сва ки да-
шњу ја ди ков ку”, „го ли” и уса мље ни чо век. Ду бо ко, ср цем, „зла том 
бо ла”, бол ним умом и – ка ко ре че, као „жед на во да” – без об зир-
но баш због об зир но сти за ро нио је и у сво је и у људ ско, ро ди тељ-
ско, љу бав но, али и на ци о нал но „ср це”! Да, и на ци о нал но, срп ско, 
кра гу је вач ко – јер Кра гу је вац је ње го во Стра жи ло во, а Гор њи парк 
у ње му оаза мла да лач ке љу ба ви ко ју би да пре да не за бо ра ву...

На сло ви пе са ма у овој еле гич ној по е ми су по упу ту Шо пен-
ха у е ро вом: мо но гра ми, па и мо но ло зи са др жи не! Што нас над жи ви 
то нас и све до чи, нпр. Али: По хва ла ре чи, ко је нас све до че, „Том ста-
зом / ако ли ни шта ни је оста вио / са мо бро јао зве зде и та ра бе.../ да 
ли се Тво рац у на ма пре ва рио”, или смо то што је смо и за слу жи ли? 
Мо жда је Је ди ни од го вор што су љу ди на зе мљи „сру ши ли Ње гов 
трон”, па смо као Ни че оста ли без Бо га, уте хе бар? А ка да чо век до-
би је то све ви де ће „‚тре ће око‘: су о чен са со бом се на ђе.” Али, баш 
пред не у мит но шћу не стан ка тек се са зна да „сва ки је трен бо гом-
да но зла то” (пе сма Не бу бли же). За то у ве дри ни по ру ке пе сме Ми ли 
мо ји не ће са ве то ва ти сво јој де ци да „про тр че кроз сво ју зби љу”, а, 
у то име, пев ње гов је љу бав ко јом их по здра вља... Као са вре ме ник, 
још, ко ји се са вре ме ни ци ма овом еле гич ном кан ти ле ном и обра ћа, 
уз мно го шта што чи не и што је су ње го ва жи вот на раз о ча ре ња, па 
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Во ја Мар ја но вић

О ДНЕВ НОЈ КРИ ТИ ЦИ КЊИ ЖЕВ НО СТИ ЗА ДЕ ЦУ

(Ра до мир Жи во тић, Днев не кри ти ке књи жев но сти за де цу, Исто риј
ски ар хив, Сме де ре во, 2009)

Иако је са вре ме на књи жев ност за де цу и мла де у Ср би ји да нас у 
при мет ној стаг на ци ји, кри ти ка овог књи жев ног жан ра ни је плод-
на, ма да не је ња ва, бар што се ти че не ко ли ких по све ће ни ка овој 
де лат но сти. Ме ђу њи ма је и др Ра до мир Жи во тић, кри ти чар и 
те о ре ти чар ове, у нас, фре квент не ли те рар не обла сти. Пр ви ма-
ги стар књи жев но сти за де цу, он је до са да об ја вио пет кри тич ко-
есе ји стич ких књи га, у ко ји ма се, ма да окре нут но ви нар ству, есе ји-
сти ци и лин гви стич ким про у ча ва њи ма, упор но ба вио и то ко ви ма 
са вре ме не књи жев не ре чи за мла де, по све ћу ју ћи јој се углав ном 
има нент ним, па и по зи ти ви стич ким при сту пи ма.

Нај но ви ја књи га Ра до ми ра Жи во ти ћа, Днев не кри ти ке књи жев-
но сти за де цу, у ства ри је јед на па но ра ма ње го вих кри ти ка по све ће-
них срп ским пи сци ма за де цу, али и збир не ко ли ких зна чај ни јих 
те о риј ских тек сто ва са ду бљим про до ром у ову књи жев ну област. 
Ком по но ва на из че ти ри тек сту ал не це ли не, она по ка зу је ауто ра 
ви ше као кри ти ча ра тра ди ци о нал ног и по е то ло шког при сту па де-
чи јој по е зи ји и про зи, скло ног те о риј ским оп сер ва ци ја ма о овом 
ви ду ства ра ла штва. Чи не је: освр ти на по е зи ју и про зу, углав ном 
ре но ми ра них пи са ца, за тим кри ти ка кри ти ке, по том сег мент те о-
риј ских чла на ка о пи сци ма и те ма ма ко је се ба ве ис тра жи вач ким и 
есе ји стич ким во лу ме ном, све до оп сер ви ра ња са вре ме не кри ти ке 
књи жев но сти за де цу.

У по гла вљи ма у ко ји ма је углав ном кри ти чар не ких кла си ка 
срп ске књи жев но сти за де цу (Д. Мак си мо вић, Д. Лу кић, Љ. Ршу-
мо вић), а по том и са вре ме них пи са ца (Г. Ма ле тић, Д. Лу кић, Ђ. Ра-
ди шић, Р. Ми ћу но вић), Ра до мир Жи во тић пре зен ти ра кри тич ки 
суд са по зи ци је те о риј ског и прак тич ног при сту па у сти лу сми ре не 
ана ли зе са ви ше афир ма тив них ак це на та, док се у нај бо љем по-
гла вљу сво је књи ге, у ко јем ве штим и ин фор ма тив ним за хва том 
пра ти те о риј ску и по е то ло шку стра ну ли те ра ту ре ко ју про мо ви-
ше („Члан ци”) ори јен ти ше на кру ци јал на пи та ња фе но ме но ло-
шке исти не о књи жев но сти „не ин фан тил ној и не ми нор ној”, већ 
по твр ђе ној и при зна тој као „озбиљ ни и кре а тив ни део се ман то-
ло шке књи жев не ре чи”. Нај бо ље тре нут ке истин ског осве тља ва ња 
чел них пи та ња по е ти ке ове књи жев не обла сти аутор је дао у тек-

сто ви ма: Сло бод но вре ме и књи га, По е ти ка на ше са вре ме не при че за де цу, 
Кри ти ка по е зи је за де цу на раз ме ђу и Са вре ме на кри ти ка књи жев но сти 
за де цу.

До бро оба ве штен, са осе ћа њем за пра ће ње „вре мен ских зби-
ва ња у овој књи жев ној обла сти, а на сло њен на про у ча ва ње те о риј-
ских во лу ме на де чи јег пер цеп циј ског по и ма ња књи ге на ме ње не 
њи хо вом уз ра сту, ис ка за ном у сво јим ра ни јим књи га ма........” (Ста-
за ма де тињ ства, Но вин ска кри ти ка, Но вин ски жан ро ви и др.), Жи-
во тић је пра тио од нос кри ти ке да нас и не ка да, кри ти ке те ку ћих 
пре зен та ци ја, ма да и дру ге ви до ве ко ји се укла па ју у су шти ну те о-
риј ске, прак тич не и те ку ће књи жев но сти за де цу (Стал на отво ре на 
пи та ња, Пе сник–кри ти чар, Књи жев на про дук ци ја и књи жев на кри ти ка, 
Мо дер на кри ти ка, Сту диј ска кри ти ка, На гра де и књи жев ност за де цу 
итд.). Ови тек сто ви де лу ју ана ли тич ки и акри биј ски и до при но се 
ин тер ди сци пли нар ном ту ма че њу ства ра ла штва за мла де, а по себ-
но зна ча ју ин тер пре та ци је књи жев них де ла на ме ње них мла дом 
ре ци пи јен ту. Жи во тић у ова квим при сту пи ма иде да ље од тра ди-
ци о нал них сен че ња и ту ма че ња ства ра ла штва за де цу, па је по ме-
ну ти кор пус тек сто ва под сти ца јан за са вре ме не ту ма че ли те ра ту ре 
за мла де.

Ако би тре ба ло не што за ме ри ти нај но ви јој збир ци књи жев но-
кри тич ких и те о риј ских тек сто ва о књи жев но сти за де цу Ра до ми-
ра Жи во ти ћа, то је нео д ре ђе ност кри тич ког па ра ме тра ДА или НЕ, 
ко ји су по што ва ли Ла Бри јер, па чак и наш Си мо Цу цић. Од мах 
иза то га, ва ља ре ћи да се Жи во тић у сво јој књи зи ба ви углав ном 
тра ди ци о нал ним срп ским пи сци ма. Ре кло би се да на ша де чи ја 
ли те ра ту ра ту ста је, ма да, ка ко ре ко смо, иако у при мет ној стаг-
на ци ји, она има и за па же них са вре ме них ауто ра (И. Ко ла ров, Д. 
Алек сић, М. Бу ла то вић, Р. Дам ња но вић); а што се ти че кри ти ча ра, 
њу обо га ћу ју школ ски и уни вер зи тет ски про та го ни сти (Т. Пе тро-
вић, М. Ми лин ко вић, Ц. Ри ста но вић, С. Смиљ ко вић и др.), као и 
не ко ли ки „још у по во ју” по све ће ни ци при Зма је вим де чи јим игра-
ма, ко је зна лач ки во ди проф. др Љи ља на Пе ши кан. За не ма ри ва-
њем „пра ће ња да љих то ко ва де чи је књи жев но сти, у сми слу сле да у 
бу дућ ност”, Жи во тић се не све сно при кла ња тра ди ци о на ли сти ма, 
кри ти ча ри ма ко ји „не иду да ље”, ни ти сле де књи жев не по ја ве и 
про ме не ко је су „на пу ту”.

Тек сто ви Ра до ми ра Жи во ти ћа од ли ку ју се и те жњом за сти-
ли стич ким и је зич ким пер фек ци о ни змом, што им при да је још 
је дан еле мент узор но сти. Ма да већ де лом об ја вље не у ак ту ел ним 
ча со пи си ма („По ли ти ка”, „Бор ба”, „Де тињ ство”, „Књи жев ност и 
је зик”, „На ста ва и вас пи та ње”), Днев не кри ти ке књи жев но сти за де-
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цу Ра до ми ра Жи во ти ћа спре ча ва ју „успо ре ност” и „на за до ва ње” 
кри ти ке књи жев но сти за де цу и мла де. Оне, на про тив, зна че „њен 
жи вот у про то ку”, а ауто ра пре зен ту ју као буд ног по све ће ни ка, ко-
ји је то још од 1975. го ди не, ка да је об ја вио свој ма ги стар ски рад о 
пе сни штву Дра га на Лу ки ћа – рад ко ји и до да нас оста је јед но од 
нај сту ди о зни јих ту ма че ња Лу ки ће ве по е зи је.

Сне жа на Цвет ко вић

НО СТАЛ ГИЧ НА ИСТО РИ ЈА 
ИШ ЧЕ ЗЛЕ ЕПО ХЕ СРП СКОГ ДРУ ШТВА

(Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић, Су ва че сма, На род на би бли о те ка 
Сме де ре во, Сме де ре во, 2009)

У ре спек та бил ној еди ци ји За ве шта ње На род не би бли о те ке Сме де-
ре во то ком 2009. го ди не об ја вљен је дру ги ро ман Ми ла на Јо ва но-
ви ћа Сто ји ми ро ви ћа1, Су ва че сма, из ње го ве ру ко пи сне остав шти не 
за ве шта не ле га том Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду. При ре ђи ва чи 
ро ма на су Дра ган Мр да ко вић и Бран ко Ду кић.

Из да вач ка ку ћа Про све та об ја ви ла је 2008. го ди не тре ће из да-
ње Сто ји ми ро ви ће вог бест се ле ра Си лу е те ста рог Бе о гра да. Ње гов 
Днев ник 1936–1941 (Но ви Сад 2000) и Пор тре ти пре ма жи вим мо де-
ли ма (Но ви Сад, 1998) на и шли су та ко ђе на од ли чан од зив чи та ла-
ца, та ко да мо же мо да за кљу чи мо да је Сто ји ми ро ви ћев оби ман и 
угле дан књи жев ни кор пус то ком по след ње де це ни је по стао ве о ма 
ак ту е лан. 

Пре Дру гог свет ског ра та, по чев од 1921. го ди не, Сто ји ми ро-
вић је у „Са мо у пра ви” и у ча со пи су „Но ви жи вот” об ја вљи вао низ 
чла на ка о раз ли чи тим дру штве ним пи та њи ма, при ка зе књи га и 
при по вет ке. Пи сао је за тим и у „По кре ту”, „Вре ме ну”, „Срп ском 
књи жев ном гла сни ку”, а од 1931. го ди не у „Вар да ру”, „Ју жном 
пре гле ду” и „Гла су Ју га”. Из у зет но је це ње на ње го ва Спо ме ни ца 
Ни ко ле Па ши ћа (Бе о град, 1926), ко ју је уре дио са Ми ло шем Зе че-
ви ћем.2 На ро чи то за ди вљу је низ ру ко пи са ко ји се чу ва ју у Сто ји-
ми ро ви ће вој остав шти ни, де лом кон фи ско ва ној, де лом за ве шта ној 
ле га том, у Исто риј ском ар хи ву, Му зе ју и На род ној би бли о те ци у 
Сме де ре ву, а пре све га у Фон ду Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто и ми ро ви ћа 
у Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду.

Иако јед на од нај зна чај ни јих лич но сти кул тур не исто ри је 
Сме де ре ва у го ди на ма пре Дру гог свет ског ра та, и да ро да вац уста-
но ва кул ту ре по сле тог ра та, Сто ји ми ро вић је вре ме ном го то во за-
бо ра вљен у род ном гра ду.3 Сва ка ко су на то ути ца ле но ве окол но-

1 Пр ви ро ман Ми ла на Ј. Сто ји ми ро ви ћа об ја вљен у еди ци ји За ве шта ње био је ро ман Лан че Сме-
де ре вац (Сме де ре во, 2006), из ње го ве ру ко пи сне остав шти не ко ју чу ва На род на би бли о те ка 
Сме де ре во.

2 Бо жи дар Ко ва че вић, Пред го вор, у: М. Ј. Сто ји ми ро вић, Си лу е те ста рог Бе о гра да, Бе о град 2008, 
5–12.

3 Уздар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу Сто ји ми ро ви ћу, гру па ауто ра, Му зеј у Сме де ре ву, Сме де ре во 2002.
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сти у го ди на ма по за вр шет ку Дру гог свет ског ра та, у ко ји ма је он 
био осу ђен на пет на ест го ди на за тво ра због пи са ња и уред нич ког 
ра да у ли сту „Об но ва” то ком 1941. го ди не. У за тво ру у Срем ској 
Ми тро ви ци из др жа вао је ка зну то ком се дам и по го ди на. Упра во у 
овом пе ри о ду је на пи сао низ ро ма на и при по ве да ка. Ову не спор но 
из у зет ну лич ност кул тур не исто ри је Сме де ре ва и Ју го сла ви је при-
ка за ла је у пу ном све тлу обим на из ло жба Уздар је Ми ла ну Јо ва но ви ћу 
Сто ји ми ро ви ћу, ко ју су 2002. го ди не при ре ди ле уста но ве кул ту ре у 
Сме де ре ву – Му зеј, Исто риј ски ар хив и На род на би бли о те ка. Ову 
из ло жбу пра тио је сту диј ски ка та лог.4 

Сто ји ми ро ви ће ва рад на би о гра фи ја, пре све га као прав ни ка 
и но ви на ра, би ла је ис пу ње на ни зом од го вор них по сло ва. По ме ни-
мо да је био глав ни са рад ник ли ста „Са мо у пра ва” (Бе о град, 1921–
23), осни вач и уред ник ли сто ва „Сме де рев ски жур нал” (Сме де ре-
во, 1921. и 1938–39) и „Ре ви” (Сме де ре во, 1922), до пи сник оде ље ња 
за штам пу при Ми ни стар ству ино стра них де ла у Бер ну (1923–26) и 
Бер ли ну (1929), до пи сник Цен трал ног прес би роа у Ско пљу (1930–
35), осни вач и уред ник ли ста „Вар дар” (Ско пље, 1932–35), уред ник 
и ди рек тор „Са мо у пра ве”, ди рек тор но вин ске аген ци је „Ава ла” 
(Бе о град, 1937–38), ди рек тор Др жав не ар хи ве у Бе о гра ду (1941–44). 
С дру ге стра не, Сто ји ми ро вић је ро ман ти чар ски че знуо за да ни-
ма ка да ће у Сме де ре ву има ти вре ме на за пи са ње ро ма на. Уоп ште, 
то ком чи та вог жи во та код ње га је при су тан пе снич ки и ро ман си-
јер ски по глед на жи вот, до га ђа је, љу де и њи хо ве ка рак те ре.У свом 
Днев ни ку 1936–1941, по во дом кон фу зне си ту а ци је у ве зи са из град-
њом шко ле у Су во до лу, за пи сао је: „Око те њи хо ве шко ле се ис-
прео чи тав ро ман. До бра осо ви на за ро ман, до да ти му са мо точ-
ко ве па ће са ма ствар да иде кроз свет.”5 Сто ји ми ро вић је пе сник 
од нај ра ни јих гим на зиј ских да на, не у мор ни пи сац днев ни ка итд. 
По ме ни мо и то да је био од ли чан по зна ва лац исто ри је и љу би тељ 
умет но сти, да је у ње го вој род ној ку ћи у Сме де ре ву 1950. го ди не 
био отво рен На род ни му зеј, чи ју осно ву су чи ни ле ње го ве ко лек-
ци је умет нич ких, ар хе о ло шких и ет но ло шких пред ме та.

Упра во се ова ин те ре со ва ња за исто риј ско по сма тра ње про-
шло сти, сли ко ви то пи са но из ра жа ва ње и бри га за очу ва ње тра ди-
ци је пре пли ћу у ро ма ну Су ва че сма, пи са ном то ком 1949. и 1950. 
го ди не, да кле за вре ме из др жа ва ња за твор ске ка зне у Срем ској 
Ми тро ви ци. Овом ру ко пи су аутор се вра ћа то ком 1955. го ди не, 
уно се ћи ис прав ке и до дат ке. Основ ну кон струк ци ју ро ма на аутор 
је на звао Ме мо а ри Обре на Де ви чи ћа, кроз ко је пра ти исто ри ју јед не 

4 Исто.
5 М. Ј. Сто и ми ро вић, Днев ник 1936–1941, Но ви Сад 2000.

до брим де лом све ште нич ке ср би јан ске по ро ди це, кроз пет ге не ра-
ци ја, ка ко нам и сам са др жај го во ри, од се ља ка, пре ко гра ђа на до, 
нај зад, ко смо по ли та, од по чет ка 19. ве ка до 1950. го ди не. Цен трал-
но ме сто де ша ва ња је се ло Шеп шин, тач ни је Раз вал, ко је је у вре ме 
од ви ја ња рад ње овог ро ма на при па да ло Сме де рев ском окру гу.

Лич но сти, ме ста и оби ча ји у ро ма ну су опи си ва ни ве о ма жи-
во пи сно и сли ко ви то, та ко да мо гу да по слу же као ва жан из вор за 
ет но ло шке сту ди је жи во та у срп ском се лу то ком 19. ве ка. По себ но 
су упе ча тљи ви опи си се о ског до ма ћин ства, бо жић них оби ча ја и др. 
За тим, пре ко чла но ва по ро ди це Де ви чић, упо зна је мо се са ни зом 
лич но сти ва жних за исто ри ју Ср би је у 19. ве ку ко је су би ле у при ја-
тељ ству са њи ма, пре све га са Ву ле том Или ћем Ко лар цем, Цвет ком 
Ра је ви ћем, Цу ки ћи ма. Умно го ме нам по ста ју бли жи не ки ва жни 
до га ђа ји, по пут осни ва ња За дру ге Ми ке Авра мо ви ћа Ду бон ца,6 
или Дру ги ме ђу на род ни кон грес за дру гар ства, одр жан упра во у 
Сме де ре ву. Осим то га, ис пу ње ни ми ри сом „ор јег нок та”, но стал-
гич но то пли и ис кре ни, ни жу се опи си ста рог Сме де ре ва, све ча но-
сти и сва ко дне ви ца обич ног све та, ко ји се за ба вљао у пре сти жном 
хо те лу „Лаф”; ту су дра го це ни опи си Све то сав ског ба ла 1912. го-
ди не,7 те но во го ди шњег ба ла у „На ци о на лу”.8 Исто ри ја Де ви чи ћа 
је сте исто ри ја ин те ли гент ног, по ште ног и че сти тог срп ског се ља ка 
сла ма ног ра то ви ма, ди на стич ким по де ла ма и те шким жи во том на 
се лу. Де ви чи ћи су би ли обре но ви ћев ци, па сход но то ме, из ро ма на 
са зна је мо не ке „ма ле до га ђа је” го то во за чин ске при ро де у озбиљ-
ном исто риј ском хо ду, као што су по де ле Сме де ре ва ца по во дом 
то га на ко ме ме сту ће се зи да ти ве ле леп ни храм Све тог Ге ор ги ја,9 
или јед на при ват на по се та кра љи це На та ли је по ро ди ци Де ви чић у 
Шеп ши ну. И, при са мом кра ју ове по ро дич не са ге, сле де по тре сни 
опи си Сме де ре ва по сле Бал кан ских и Пр вог свет ског ра та.10

Сто ји ми ро вић као да је у овом ро ма ну спо јио ви ше сво јих љу-
ба ви, пре све га љу бав пре ма пи са њу, за тим пре ма исто ри ји и ет но-
ло ги ји. Ро ман Су ва че сма та ко је сте за ни мљи во и уз бу дљи во књи-
жев но оства ре ње, а дра го це но, по ред на ве де них естет ских вред но-
сти, и за про у ча ва ње кул тур но-исто риј ске ба шти не сме де рев ског 
кра ја. Ана ли тич ки по глед М. Ј. Сто ји ми ро ви ћа и не у мор но бе ле-
же ње по да та ка из про шло сти и исто риј ских чи ње ни ца сје ди ње ни 
су у овом ро ма ну.

6 М. Ј. Сто ји ми ро вић, Су ва че сма, Сме де ре во, 2009, 125–126.
7 Исто, 208–209.
8 Исто, 160–162.
9 Исто, 35.
10 Исто, 225–226.
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Од лу ка при ре ђи ва ча да у књи гу увр сти и цр те же ли ко ва ро-
ма на, ко је је из ра дио сâм Сто ји ми ро вић, и те ка ко до при но се бо гат-
ству овог из да ња. Не ма ње зна ча јан је сте и реч ник ма ње по зна тих 
ре чи ко ји су са чи ни ли при ре ђи ва чи и та ко са вре ме ном чи та о цу 
још ви ше при бли жи ли ми ну ла вре ме на осве тље на ро ма ном. Су ва 
че сма је но стал гич на, жи ва исто ри ја јед не иш че зле епо хе срп ског 
дру штва, она ква ка квом ју је ви део и до жи вео Ми лан Јо ва но вић 
Сто ји ми ро вић, ис кре ни за љу бље ник у свој на род и ње го ву исто ри ју.

Бла го је Ни ша вић

ТРА ГА ЊЕ ЗА ТРА ЈА ЊЕМ

(Ми о мир ка Не шић, Ва зду шна опа сност, На род на би бли о те ка Сме
де ре во, Сме де ре во, 2010)

Ми о мир ка Не шић пи ше по е зи ју, пу то пи се, ро ма не и есе је.Об ја ви-
ла је књи гу есе ја Злат не пти це и ро ма не Ма чем од ме се чи не и Ра-
зо ре ни мра ви њак, оба ауто би о граф ског ка рак те ра и с те мом ра та у 
Бо сни и Хер це го ви ни с кра ја про шлог ви је ка.(Аутор ка је, ра де ћи у 
Бо сни, та мо шњи рат до жи вје ла и као по ро дич ну тра ге ди ју).

Мо гло би се, ма кар услов но, ре ћи да Ва зду шна опа сност са два 
прет ход но об ја вље на ро ма на чи ни те мат ску три ло ги ју, бу ду ћи да 

„свје до чи” о рат ним стра да њи ма на про сто ру бив ше Ју го сла ви је. 
Ва зду шна опа сност је је дан од пр вих, ако не и пр ви ро ман, о агре си-
ји на Ср би ју и Цр ну Го ру 1999. го ди не.

Сме де ре во, гдје да нас жи ви и ства ра Ми о мир ка Не шић, а гдје 
се и „де ша ва” ро ман, ни је, ни ка ко, са мо древ ни град Сме де ре во.Ни је 
ни рат основ ни слој те ме ро ма на, што књи гу чи ни гу шћом и сло је-
ви ти јом. Сто га Ва зду шну опа сност тре ба опре зни је иш чи та ва ти.

Не ма ли дио сви је та ни је ни кад стао уз НА ТО, што се мо же за-
па зи ти и из ро ма на Ва зду шна опа сност Ми о мир ке Не шић.С ка квом 
опа сно шћу се су о ча ва мо, ја вља но нам је, и ја сно и гла сно, при је 
не го је опа сност и по че ла. 

Сва ки, ма кар онај ва жни ји, суд (из Ва зду шне опа сно сти, ра зу-
ми је се) тра жи од чи та о ца да га зна лач ки на ста ви. Да му по мог не 
да истин ски за жи ви. Рат у ко ји смо гур ну ти, ко ји је, ов дје, и до нас 
и у на ма, та ко је об ру шен на све на ше ври јед но сти. Оста ло нам је 
да се, нај че шће, бра ни мо љу ба вљу и ље по том.

Ва зду шна опа сност не оста вља нас мир ним ни пред јед ним пи-
та њем о чо вје ко вој суд би ни. То тра га ње за чо вје ком, за ње го вом 
при ро дом при је све га, има у ро ма ну до бар осло нац у кла си ци, ан-
тич кој на ро чи то, али и у До сто јев ском. И Каф ки, та ко ђе.

Сме де ре во, гдје, ре че но је, „тра је” ро ман, ни је, ни ка ко, са мо 
Сме де ре во у ко ме, да нас, жи ви и ства ра аутор ро ма на.У ње му жи ве 
и ју на ци ро ма на, али они жи ве и у дру гим љу ди ма. (Ни је су то са-
мо Ања, Ни ко ла и Ми ја и дру ги ли ко ви Ва зду шне опа сно сти).То, и 
дру го, окре ће ро ман пре ма уни вер зал ним по ру ка ма. Ње гов сви јет 
ни је, да кле, са мо у овом сви је ту. А при па да, чи тав, овом вре ме ну.

Из да ли би смо сви јет ро ма на ако не ка же мо да му мо же мо 
при ћи са би ло ко је стра не. Мо же мо би ти на по чет ку књи ге и с „на-
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ше” стра не. Мо же мо је та ко и за вр ши ти. Ва жно је да смо уви јек на 
пу ту ка Књи зи.

Ва зду шна опа сност је мо де ран ро ман.Не са мо због то га што је 
при ча, до га ђај да кле, све ден на ми ни мум, ко ли ко да „са чу ва” еп-
ски род, док ми сао, од но сно осје ћа ње, до ми ни ра ју у свих два де сет 
шест гла ва ро ма на. Не кад је то ви ше по е зи ја, што се од јед ног пје-
сни ка (а Ми о мир ка Не шић је, углав ном, пје сник) мо гло и оче ки-
ва ти.Има у ро ма ну и драм ских за хва та, иако је ди ја лог ви ше не го 
ри је дак.

Ср би ја је на јед ном мје сту ова ко ви ђе на: „Оче ки ва ло се да Ср-
би до бро вољ но ста ве сво ју гла ву на пањ. Или да узму нож из ру ку 
џе ла та и са ми над со бом из вр ше не ку вр сту срп ског ха ри ки ри ја. 
Да крв ни ци ма бе ле ру ка ви це оста ну не у пр ља не. Као у Каф ки ном 
ро ма ну”.

Ци тат се не мо ра од но си ти са мо на ври је ме „ми ло срд ног ан ђе-
ла”. Хо ће мо да вје ру је мо да то ни је ми шље ње са мо ауто ра ро ма на.

Ми о мир ка Не шић пи ше, на из глед ла ко.И за сва ког чи та о ца. 
Ла ко ће је, чи ни се, чи та ти и чи та лац ко ји је два да зна за до бру 
књи гу.Онај дру ги, са вас пи та ни јим умјет нич ким уку сом, не ми-
сли та ко. За ње га аутор Ва зду шне опа сно сти уви јек, не ка ко скри-
ве но, из ми че. Увје рен да му, го то во нео сјет но, оста је ду жан, не ће 
се устру ча ва ти да то, ма кар се би, искре но при зна.Та кав чи та лац 
не ће жа ли ти ни тру да ни вре ме на за дру ги и од го вор ни ји су срет са 

„про пу ште ним” пје сни ком. Ова при вид на, а вр ло сло је ви та, стил-
ско-је зич ка јед но став ност са вр ше но ко ре спон ди ра са те мат ско-мо-
тив ским са др жа јем ро ма на. Ре че но је то, на не ки на чин, на са мом 
по чет ку књи ге: „Ни шта ни је она ко ка ко из гле да да је сте. Све је 
при вид”.

Ва зду шна опа сност је и ро ман о срп ском тра ја њу, од но сно о 
тра га њу за љу ба вљу и ље по том.
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Ми ли ца Јеф ти ми је вић-Ли лић

Повратакизворукојиобнавља:
ЉиљанаХабјановић-Ђуровић

ОП ШТЕ ЉУД СКО У СА КРАЛ НОМ 
И СА КРАЛ НО У ОП ШТЕ ЉУД СКОМ

Бол је ме ра сна ге, а сна га је за пра во ме ра ве ре. Ни је 
ва жан те рет ко ји смо при ми ли, већ сна га с ко јом 
смо спрем ни да га но си мо.

(Љи ља на Ха бја но вић-Ђу ро вић)

Љи ља на Ха бја но вић-Ђу ро вић не спор но је је дан од нај чи та ни-
јих пи са ца у мно гим би бли о те ка ма Ср би је, пи сац чи је су књи ге 
про да те у ми ли он ском ти ра жу. Њен но ви ро ман, Во да из ка ме на, 
об ја вљен про шле го ди не, на и шао је на сли чан од зив чи та ла ца: 
за крат ко вре ме по об ја вљи ва њу био је већ про дат у ви ше хи ља-
да при ме ра ка. Под се ћа мо да је Љи ља на Ха бја но вић-Ђу ро вић пре 
овог на пи са ла још де вет ро ма на, као и јед ну књи гу пу бли ци стич-
ке са др жи не. Ње но ства ра ла штво за вре ди ло је мно га ва жна при-
зна ња, ме ђу ко ји ма из два ја мо: Злат ни бе о чуг Кул тур но-про свет не 
за јед ни це Бе о гра да, Ор ден Све тог Са ве, Ву ко ву на гра ду за 2009. го-
ди ну. Сво је вр сна по твр да ин те ре со ва ња за књи жев ни рад Љи ља-
не Ха бја но вић-Ђу ро вић су и пре во ди ње них де ла на ита ли јан ски, 
ма ђар ски, че шки, фран цу ски, ма ђар ски, бу гар ски и дру ге је зи ке. 

„Љи ља на Ха бја но вић-Ђу ро вић је бал кан ски књи жев ни фе но-
мен, а ње не књи ге су до каз да књи жев ност пре мо шћу је вре мен ске 
и те ри то ри јал не ба ри је ре, до би ја ју ћи та ко уни вер зал ну па ти ну 
и аутен тич ност” – ова ко је ро ма неск ни опус ове аутор ке ви ђен у 
књи жев но кри тич ком на пи су об ја вље ном у Бо сни и Хер це го ви ни. 

„Љи ља на Ха бја но вић-Ђу ро вић је срп ска Маг да Са бо”, ре че но је у 
Ма ђар ској по во дом ма ђар ског из да ња Жен ског ро до сло ва, у пре во ду 
Мар те Ми ћић. У кри ти ка ма ко је су се по ја ви ле у Мо скви, Па ри-
зу, Бу гар ској и дру гим сре ди на ма у ко ји ма су об ја вље ни пре во ди 
ро ма на Љи ља не Ха бја но вић-Ђу ро вић не из о став но се ис ти че ви сок 
умет нич ки до мет књи жев но сти ко ју ства ра ова аутор ка.

На дах ну ће за свој но ви ро ман, Во ду из ка ме на, Љи ља на Ха бја-
но вић-Ђу ро вић на шла је у чу ду ко је се пре сто го ди на до го ди ло 
у се лу Ђу ни су, ка да је де вој чи ца Ми лој ка на ка ме ну угле да ла Бо-



С
И

М
П

О
С

И
О

Н

75

74 75

и од ре ђу је њи хо ву суд би ну. Иако је ов де реч о ро ма ну ин спи ри са-
ном жи вот ном при чом де вој чи це Ми лој ке из ма ле ног Ђу ни са код 
Кру шев ца, по том же не и мај ке, ко ја је би ла иза бра на да пре не се 
по ру ке из дру ге ди мен зи је, по ру ке све тло сти из ко је је из ра ња ла 
Бо го ро ди ца, глав ни лик је ипак Мај ка Бож ја. Јер, она др жи чи тав 
ро ма неск ни свет, об ли ку је га и тра си ра ње гов раз вој. Спи са те љи ца 
је кре ну ла од би о гра фи је, над гра ди ла је и раз ви ла сло же ну струк-
ту ру у ко јој се пре ла ма чи тав свет са про бле ми ма ко ји про из и ла зе 
из су ко ба ре ли ги је и иде о ло ги је, ве ре и од су ства ве ре, до бра и зла, 
спрем но сти да се по ве ру је у чу до и све моћ Бо га и скло но сти да се 
осу ди све што се не раз у ме. Рад ња ро ма на об у хва та ду жи вре мен-
ски пе ри од, од кра ја де вет на е стог ве ка, пре ко три де се тих го ди на 
два де се тог ве ка, до пе ри о да по сле Дру гог свет ског ра та, у ко јем до-
ла зи до успо на Ко му ни стич ке пар ти је. По сле ди ца ових дру штве-
но-исто риј ских и иде о ло шких пре ло ма би ла је и та да су се ре ли-
ги је од ри ца ли мно ги ко ји су у та ко зва ној сло бо ди ви де ли шан су 
да чи не све оно у че му их је спре ча вао страх од Бо га. Је дан број 
све ште ни ка та ко ђе од би ја да по ве ру је у Ми лој ки ну при чу о чу ду, 
ви ђе њу Ма ри је Пре све те – да ли из пра во вер но сти или из ве ли ке 

Ми ли ца Јеф ти ми је вићЛи лић, Љи ља на Ха бја но вићЂу ро вић и Драган 
Мрдаковић у Народној библиотеци Смедерево

го ро ди цу. У ро ма ну је при сут но и ви ше ју на ка на чи је жи во те је 
ути цао тај до га ђај и за у век их про ме нио. За то је „Во да из ка ме на 
при ча о ве ри и не ве ри. О они ма ко ји ви де ше и не по ве ро ва ше. О 
чо ве ко вој не пре ста ној бор би про тив лу ка вих под ме та ња не при ја-
те ља људ ског и Бож јег. О гре ху и ка зни. О по ка ја њу. О при ље жним 
по сле ни ци ма на њи ви Го спод њој. О број ним зна ци ма Бож је при-
сут но сти на зе мљи. О три јум фу до бра над злом. О до бро ти и ми-
ло срд ној љу ба ви Мај ке Бож је и Мај ке свих љу ди. О су за ма ко је те ку 
пре ко Бож јих дла но ва” (из ре цен зи је ро ма на).

Та мо где је Љи ља на Ха бја но вић-Ђу ро вић, та мо је мно штво ро-
ма на, ли ко ва, иде ја ко ји ма се у ово вре ме из гу бље них ори јен та ци ја 
и вред но сти по ка зу ју мо гу ћи из ла зи у по врат ку ре ли ги ји, исти ни, 
прав ди. Она у сво јим ро ма ни ма под се ћа да смо сво је вре ме но има-
ли свој мир, ве ру и за штит ни ке, а да смо их се, на жа лост, сво је-
вре ме но и од ре кли. Мо жда смо за то сти гли ту где смо. Али, још 
увек се вра ћа мо из во ру ко ји об на вља. Јер, ка ко спи са те љи ца ка же 
на по чет ку ро ма на Во да из ка ме на: „Сла ва Бо гу, зби ло се” – би ло је 
зна чај них до га ђа ја ко ји ма се тре ба по но во ба ви ти, а ли те ра ту ра је 
је дан од на чи на да се вра ти мо та мо где се мо же мо по у чи ти, окре-
пи ти, ка ко би нам кре ну ло ка ко ва ља. 

Већ ви ше го ди на, ско ро про грам ски, Љи ља на Ха бја но вић-Ђу-
ро вић, из књи ге у књи гу, ба ви се са крал ним те ма ма, про на ла зи ли-
ко ве ко ји мо гу по слу жи ти као узор, да ти ду хов ну пот по ру и уте ху 
чи та о ци ма ко ји ма се ну де сум њи ве вред но сти и ко ји су при ти сну-
ти су ро вом сва ко дне ви цом, ско ро пре пу ште ни без на ђу. Но, чи ни 
се да је она има ла и до вољ но хра бро сти да од не ких уз ви ше них 
лич но сти, пре ма ко ји ма га ји мо из ве сно стра хо по што ва ње, пра ви 
књи жев не ли ко ве. За то је би ла по треб на и ве ра, ко ја јој је да ла моћ 
да сво је књи жев но зна ње, свој књи жев ни за нат, при ме ни на та кав 
на чин, те да од са крал них на пра ви књи жев не ју на ке ко ји има ју и 
јед ну ди мен зи ју оп ште људ ског, не што што нам је сви ма бли ско, 
та ко да се мо же мо по и сто ве ти ти са њи ма. Она је и ра ни је пи са ла о 
Бо го ро ди ци, пре све га у ро ма ну Свих жа ло сних ра дост. Но, о Бо го-
ро ди ци је та ко ђе би ло ре чи у ро ма ну Пет ка на; по том у ро ма ну о 
кне ги њи Ми ли ци; кроз исто риј ске ево ка ци је у ро ма ну о Ан ге ли ни 
Бран ко вић стал но се про вла чи ла ње на мо ли тва Бо го ма те ри за спас 
овог све та, за спас љу ди ко ји су из гу би ли мо рал не нор ме, и за до ба 
у ко јем се окре ћу ле ђа по твр ђе ним вред но сти ма за рад по вр шног и 
ла ког жи вље ња ко је осло ба ђа мо рал них оба ве за.

Ме ђу тим, у нај но ви јој књи зи, ро ма ну Во да из ка ме на, Љи ља-
на Ха бја но вић-Ђу ро вић се по но во вра ћа Бо го ро ди ци као сто же ру 
ко ји по кре ће и но си ро ма неск ну струк ту ру, мо ти ви ше све ју на ке 
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то о тач ке ли те ра ту ре, и са мо пи са ње о уз ви ше ним иде ја ма, ути ца ло на 
Вас или Вас чак до не кле и про ме ни ло?

На рав но, про ме ни ле су ме све те књи ге ко је чи там, а ме ња ју ме и 
књи ге ко је пи шем. Књи ге све тих ота ца, а на ро чи то Све то пи смо, 
про све тљу ју ме и до но се дру га чи ја ис ку ства, ко ја усва јам и уно сим 
у сво је књи ге. Кад пи шем, ја сам у ду бо кој кон цен тра ци ји и сти жем 
до дна сво је ду ше, до нај бо љег де ла се бе и до вр ха сво је ду хов но сти.
То је је дан кру жни ток: ка ко ми слим и осе ћам, та ко и жи вим. Мој 
жи вот је пот пу но у скла ду са оним шта и ка ко пи шем. Ја не би рам 
сво је ју на ке – они би ра ју пи сца. 

При то ме, не ми нов но про на ла зим не ку слич ност из ме ђу се бе 
и свих сво јих ју на ки ња, јер оне су, без об зи ра на ком су по ло жа ју 
би ле, има ле и сва ко днев ни жи вот, бо ло ве, ис ку ше ња и пат ње. То је, 
на при мер, слу чај и са Ан ге ли ном Бран ко вић, и са кне ги њом Ми-
ли цом, за то што су оне, жи ве ћи сво је обич не жи во те, ус пе ле да се 
про чи сте та ко и то ли ко да су мо гле да по ста ну све ти це. Због то га 
сви ми има мо по тре бу да се при бли жи мо тим иде ал ним ли ко ви ма. 
Сва ко од нас има ис ку ше ња, сум ње, бо ло ве и по тре бу да их пре-
ва зи ђе. Упра во за то та кве лич но сти мо гу да бу ду узо ри сва ком од 
нас. Јед ном, кад сам би ла у Ту зли, јед на чи та тељ ка је ци ти ра ла ми-
сао из За пи са ду ше, да је бол ме ра сна ге, а сна га је за пра во ме ра ве ре. 
Ни је ва жан те рет ко ји смо при ми ли, већ сна га с ко јом смо спрем ни 
да га но си мо. За то је ва жно да се бар ма ло при бли жи мо тим ли ко-
ви ма ко ји су по ста ли иде ал ни. Ни је ва жно бре ме ко је сва ко од нас 
но си, већ на сто ја ње да се оно при хва ти и но си на хри шћан ски и 
нај до стој ни ји мо гу ћи на чин.

До иде је за овај ро ман до шли сте по сред но. Об ја сни те свој од нос пре ма 
иде ји ко ја Вам је „да та” и пре ма оној до ко је до ђе те у свом ми са о ном 
раз во ју.

Ро ман је на пи сан по до га ђа ју ко ји је Срп ска пра во слав на цр ква 
при зна ла за исти нит, а то је да је де вој чи ца Ми лој ка ви де ла Пре-
све ту бо го ро ди цу ка ко се ди на ка ме ну. Ја са ма за тај до га ђај ни сам 
зна ла, иако сам ро ђе на у Кру шев цу и ту про ве ла мла дост.

Иде ја за овај ро ман сти гла је од је ро ма на ха Сте фа на Ђор ђе-
ви ћа, ко ји је мо нах у ма на сти ру Сту блу код Кра ље ва. Био је Са јам 
књи га и ја сам се уве че вра ти ла ку ћи. Он је по звао и пи тао ме да ли 
сам би ла у Ђу ни су. Ре кла сам да ни сам и пи та ла шта та мо има што 
би тре ба ло да ви дим. Та да ми је он ис при чао при чу о Ми лој ки. 
При чао ми је о цр кви по све ће ној По кро ву Пре све те бо го ро ди це и о 

рев но сти, на чи та о цу је да од го не та. Иде ја о Бож јој при сут но сти у 
јед ној ма лој сре ди ни ре а ли зо ва на је кроз ис ку ша ва ње ли ко ва да се 
с њом су о че, да се та ко су о че и са со бом на је дан дру га чи ји на чин, 
да уз ра сту до по ка ја ња и да се та ко очи сте од гре хо ва, или да их 
умно же по ри чу ћи је.

Љи ља на Ха бја но вић-Ђу ро вић је на пи са ла књи гу у ко јој се 
афир ми ше ду хов но, мо рал на чи сто та и спрем ност да се лич ни жи-
вот по све ти не че му не зе маљ ском, а та ко моћ ном и очи глед ном, да 
се ис пу ни за вет дат на не сва ки да шњи на чин. Иако је ово пе та књи-
га из сфе ре ду хов но сти ко ју аутор ка пи ше на дах ну та уз ви ше ним 
жи во ти ма или све ти тељ ки или же на ко је су свој жи вот са о бра жа-
ва ле ви со ким мо рал ним прин ци пи ма, она увек про на ла зи на чин 
да бу де дру га чи ја, да дâ но ву ди мен зи ју ду хов но сти ко ју пре во ди 
на књи жев ни план. Ако је у књи зи Свих жа ло сних ра дост Бо го ро ди-
цу сли ка ла ре а ли стич ки, у би о граф ском ма ни ру, као би ће од овог 
све та, у Во ди из ка ме на она иде ко рак да ље и сли ка је са по зи ци је 
оно стра ног, а то по сти же оне о би ча ва њем, ства ра њем ње не по ја-
ве из све тло сти, илу ми на ци јом и до ча ра ва њем ње не оп чи њу ју ће 
при јем чи во сти и ле по те ко јом за у век осва ја оне ко ји ма се „ја вља”.

Ро ман Во да из ка ме на оби лу је ли ко ви ма, има ви ше на ра тив-
них то ко ва у ко ји ма се осли ка ва ју не са мо по ро дич ни од но си, већ и 
обли жњи град, дру штве но-по ли тич ке при ли ке у зе мљи и све ту и 
мно го то га дру гог. По себ но тре ба ис та ћи бо гат ство је зи ка ко јим је 
де ло оства ре но, при су ство на род них из ре ка, за бо ра вље них ста рих 
ре чи ко ји ма се по тен ци ра осо бе ност ли ко ва, те се по је ди не це ли-
не до жи вља ва ју као пра ви бре ви јар на род не му дро сти ко ја пле ни.

Јед ном реч ју, Во да из ка ме на је књи га ко ја кроз по је ди нач но об-
ра ђу је суд би ну на ро да и ње го ва по ср та ња од ве ре пре ко без вер ја 
до уз ле та ка још чвр шћем утвр ђе њу у пра во сла вљу и ду хов но сти.

Раз го вор са Љи ља ном Ха бја но вић-Ђу ро вић во ди ли смо у сме-
де рев ској На род ној би бли о те ци, у скло пу пред ста вља ња ро ма на 
Во да из ка ме на. Ве ру је мо да се та ко, раз го во ром са са мим ства ра-
о цем, мо гу зна чај ни је и су ге стив ни је осве тли ти не ки аспек ти ове 
књи ге, ко ја већ има не ко ли ко из да ња. Аутор ска пер спек ти ва, или 
не ке окол но сти ва жне за на ста нак де ла, мо гу по не кад раз ја сни ти 
чи та лач ке не до у ми це или ука за ти на не ке ни вое тек ста ко ји би без 
њих оста ли скри ве ни. 

Бу ду ћи да већ ду го пи ше те о лич но сти ма из сфе ре ду хов но сти, о све ти-
тељ ка ма, вла дар ка ма, же на ма ко је су из над обич них смрт ни ка, да ли се 
по ма ло осе ћа те де лом ових лич но сти? Осим то га, да ли је чи та ње све-
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дин стве но сти сво га би ћа. По што су они раз ли чи ти по го ди на ма, 
обра зо ва њу, мен та ли те ту, же ле ла сам да сва ком по све тим исту па-
жњу, па сам сва ког да на пи са ла о јед ном ли ку. Ја сам то на зва ла ја-
вља њи ма, та ко да сам дан по чи ња ла као је дан лик, а за вр ша ва ла као 
дру ги. Би ло је и за ни мљи вих си ту а ци ја, ка да, ре ци мо, не ки лик, 

„пла ни ран” за тај дан, ни је хтео да се „ја ви”, али за то не ки дру ги 
је сте, и ја сам он да пи са ла о ње му.

Ина че, би ла сам оду ше вље на бо гат ством је зич ког ис ку ства 
ко је су нам оста ви ли на ши пре ци. Мо гло би се да ни ма при ча ти о 
до бру и злу, а да нам из мак не су шти на овог те шког етич ког пи та-
ња, са др жа на у јед но став ној, а му дрој и зна чењ ски сло је ви тој на-
род ној по сло ви ци: „Чи ни до бро, не кај се, чи ни зло на дај се”. Ти ме 
је све ре че но.

Књи га Водаизкамена има ви ше сло је ва, сво је ру кав це. Овом при ли ком 
по ми њем са мо епи зо ду о при ја тељ ству пра во слав ног и ка то лич ког све-
ште ни ка, о ви ђе њу Го спе и код ка то ли ка. Шта сте том епи зо дом хте ли 
да по стиг не те у зна чењ ском сми слу?

Го то во исто вет на би ла су и ви ђе ња Го спе у Ла Ва ле ти и у Лур ду. 
Ма где да се ја вља ла, Пре све та је го во ри ла исто: о ве ри, на ди и љу-
ба ви. Опо ми ња ла је да, кад вла да ју су ше, по мо ри, то је Бож ји гнев 
због све та ко ји је ова кав ка кав је. По зи ва ла је да се љу ди од рек ну 
мр жње, да не чи не зло, а да се на да ју до бру. Не мо же се оче ки ва ти 
ми лост од Го спо да, а би ти не ми ло ср дан пре ма дру ги ма.

При ча о при ја тељ ству оца Са ве и па дре Ан ту на на дах ну та 
је при ја тељ ством вла ди ке Ни ко ла ја и кен тер бе риј ског све ште ни-
ка Џор џа Бе ла. Све ште ни ци раз ли чи тих кон фе си ја раз у ме ју се и 
дру же, иако сва ко оста је у до ме ну сво је ре ли ги је. Јер, то не мо же да 
на ру ши склад ност две ју ду ша. Иде ју да опи шем та кво при ја тељ-
ство да ла ми је Мју ри јел Хар пер.

Да ли у ре че ни ци, ци ти ра ној из днев ни ка Ми лој ки ног бра та Дра же, да 
пи са на реч ду же тра је од усме не тре ба тра жи ти и ко рен Ва ше по е ти ке, 
у ко јој се из ра жа ва ве ра у на пи са но, у моћ да на пи са но жи ви кроз чи та-
о це?

Сва ко де ло или филм под се ти и на оне вред но сти ко је су не ка да 
по сто ја ле. Не сум њи во је да оно што је за пи са но мо ра да има ду же 
тра ја ње, јер се об на вља кроз оне ко ји за пи са но чи та ју

ве ли кој по све ће но сти љу ди ко ји се ту оку пља ју ка да је тај пра зник. 
Про шле го ди не се та мо оку пи ло око три на ест хи ља да вер ни ка.

Ка да сам пр ви пут би ла у Ђу ни су, ку пи ла сам бро шу ру, све-
до чан ство Ми лој ки ног бра та Дра же, ко ја се не пре ста но пре штам-
па ва. Би ла сам фа сци ни ра на оним што сам про чи та ла, и од та да 
сва ке го ди не идем у Ђу нис и оби ла зим ме сто на ко ме се по ја ви ла 
Пре све та мај ка, Бо го ро ди ца.

Је ро мо нах Сте фан ми је ис при чао да је из вр шио ма ло ис тра-
жи ва ње и да је про на шао Ми лој ки не ро ђа ке. Про на шао је и њен 
гроб, ко ји је био уто нуо, те га је он уре дио. За тим је на пра вио по ро-
дич но ста бло Ми лој ки не по ро ди це, а ка ко је и ака дем ски сли кар, 
на сли као је пре део у ко ме се чу до де ша ва ло; све ми је то по кло-
нио ка да сам ре кла да ћу пи са ти ро ман. И кад бу де те чи та ли да се 
не што зби ва у Жи ки ној ли ва ди или у Лу дом ви ру, знај те да је то 
све аутен тич но, јер ја увек те мељ но про у ча вам гра ђу пре не го што 
поч нем да пи шем но ву књи гу. Сву до би је ну и при ку пље ну гра ђу 
про у ча ва ла сам па жљи во, не од у ста ју ћи од на ме ре да на пи шем све 
ка ко је би ло у тој књи зи; ни грех ни ка зну ни сам пре у ве ли ча ла.

По зна то ми је да се Ви ис црп но при пре ма те за пи са ње но ве књи ге, и да 
осим пи са не до ку мен та ци је на сто ји те да има те и лич ни увид, те пу ту-
је те чак и у ве о ма да ле ка ме ста ко ја се ти чу Ва ших де ла. Због че га Вам је 
лич ни увид нео п хо дан?

За и ста то увек ра дим, јер ми по ма же да уоб ли чим сво је иде је. Осим 
то га, увек ми се на пу то ва њи ма де ша ва ју за ни мљи ви до жи вља-
ји. Док сам ра ди ла на из у ча ва њу до ку мен та ци је за Во ду из ка ме на, 
ишла сам у Све ту зе мљу. Кад сам би ла у ма на сти ру Два на ест апо-
сто ла, раз ми шља ла сам о при сту пу гра ђи за но ву књи гу ко ја ће се 
за сни ва ти на ствар ним до га ђа ји ма. Схва ти ла сам да то не тре ба да 
бу де ло кал на при ча, и да мо рам да јој дам уни вер зал на зна че ња. 
По сле ми је и отац Сте фан ре као да је и он сма трао да гра ђи тре ба 
та ко при сту пи ти.

Да кле, ни је ва жно да ли сам са ма до шла на иде ју, или ми је 
да та, јер ја чу јем мно ге при че, али о њи ма не пи шем. Ва жно је да то 
ме ни бу де бли ско и ин спи ра тив но.

У ро ма ну има до ста ли ко ва ко ји су ме ђу соб но пот пу но раз ли чи ти. Ка ко 
сте ус пе ли да по стиг не те ту раз ли чи тост?

У ро ма ну има 23 ли ка. Ство ри ла сам оно ли ко ли ко ва ко ли ко је 
би ло по треб но да се глав на ју на ки ња ис по љи у свој пу но ћи и је-
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они им се ра ду ју, јер то су зна ци не пре ста не Бож је ми ло сти и при-
сут но сти, по чев од чу да ро ђе ња Ису са Хри сто са, ње го вог вас кр се-
ња и мно штва дру гих чу да, ко ја нам по ка зу ју да Бог чи ни оно што 
нам из гле да не мо гу ће. Бог увек на ђе на чин да се чо ве ку при бли-
жи кад то хо ће, или кад то за слу жи мо. Ти ме се вер ни ци још ви ше 
утвр ђу ју у ве ри, а не вер ни се по не кад из ве ду на пра ви пут.

До са да сте, у свом, ка ко га на зи ва те, ду хов ном ци клу су, пи са ли са мо о 
же на ма све ти тељ ка ма. Да ли ће те мо жда јед ном пи са ти ро ман и о не-
ком све ти те љу?

Ја сам већ ре кла да те ме и ли ко ви би ра ју пи сца... Кад та ко при чам, 
стре пим да ћу би ти по гре шно схва ће на. Али, не дав но сам про чи-
та ла ин тер вју јед не стра не књи жев ни це, ко ја на исти на чин го во ри 
о то ме, па ће мо ви де ти ко ће ме иза бра ти. Но, ша лу на стра ну, ја 
сам за и ста ми сли ла да као же на не мо гу до вољ но до бро да опи шем 
му шкар ца све ти те ља. Кад сам то ре кла вла ди ци Ла врен ти ју, ко ји 
ме је на го ва рао да пи шем о вла ди ци Ни ко ла ју, он ми је од го во рио 

– ни је он му шка рац, он је мо нах. И та да сам по че ла да уви ђам да 
је то јед но став ни ји при ступ. Осим то га, по сле ли ка мо на ха Са ве у 
овој књи зи, ми слим да бих са да мо гла да се опро бам у та квом по-
ду хва ту, да сам спрем на за та ко не што.

Али, ми не би ра мо баш све што ће мо ра ди ти, не што се про сто 
са мо од се бе де ша ва. Док сам пи са ла Во ду из ка ме на, ја сам про сто 
на је дан ду бљи на чин по ста ла све сна пат ње Мај ке Бож је, ко ја се 
углав ном ја вља де ци, јер она су чи ста, док су од ра сли гре шни и њу 
по вре ђу је све то што чи не. Она је у мно ги ма од сво јих ја вља ња пла-
ка ла и би ла не срећ на. Мо ли ла је љу де да бу ду бо љи, да се не мр зе, 
јер то по вре ђу је и ње ног си на, ко ји је због љу ди по стра дао. За то 
сам пи шу ћи о то ме има ла на уму да љу ди и на та кав на чин тре ба 
да са гле да ју сво је по ступ ке, да тре ба да поч ну да се пре и спи ту ју и 
да на сто је да се очи сте од гре хо ва ко јих је у по след ње вре ме пре ви-
ше. Ако се бар не ко ли ко оних ко ји про чи та ју књи гу Во да из ка ме на 
за ми сле над со бом, ја сам ус пе ла у сво јој на ме ри.

Ка да сам по че ла да пи шем књи гу Во да из ка ме на, ни сам има-
ла на ме ру да ме њам љу де, ни ти би ло шта дру го, осим да пи шем о 
оно ме што ми је бли ско

У бли зи ни ме ста ко је сте опи са ли на ла зи се цр ква Св. Ро ма на. Да ли је 
за Ваш ро ман ва жна са мо це ли на ло ка ли те та или ва жност има ју и по-
је ди на ме ста?

Цр ква Св. Ро ман је вр ло при сут на у ро ма ну. Ве ћи на мо на ха жи ви 
та мо, дру ги ли ко ви ва жни за рад њу ро ма на, на при мер на чел ник 
Мла ден То до ро вић, до ла зе у цр кву, део рад ње се ту од ви ја. 

Ваш ро ман си јер ски опус ве о ма је бо гат. Да ли би сте мо гли из дво ји ти ро-
ман ко ји Вам је нај дра жи?

Ап со лут но – Пет ка на, јер је она пр ва из мог ду хов ног ци клу са. За то се 
и усу ђу јем да ка жем да је она мо ја ду хов на за штит ни ца. Иако сам 
ве за на и за Пре све ту бо го ро ди цу, ипак ми је Пет ка на нај о ми ље ни-
ја. Уоста лом, љу бав је че сто нео бја шњи ва. Ја не мо гу ра ци о нал но 
да об ја сним за што је то та ко, али је за и ста нај ви ше во лим од свих 
ли ко ва ко је сам ство ри ла. Док сам пи са ла Пет ка ну, ја сам се нај ви-
ше из ме ни ла у људ ском сми слу, по ста ла сам бо ља, на у чи ла сам да 
бо ље раз у мем и ви ше во лим љу де. Мо рам још да ка жем и да као 
ве ли ку ми лост до жи вља вам то што ми је да то да пи шем ове књи ге, 
јер Бог је тај дар мо гао да дâ не ком дру гом. Срећ на сам што мо гу 
да пи шем на ове те ме, јер ми је омо гу ће но да још ду бље про дрем у 
тај ну и ле по ту пра во сла вља.

При влач ност и уз бу дљи вост ро ма на Водаизкамена де лом про ис ти че 
из основ ног ди на мич ког мо ти ва – чу да ко је ће ус та ла са ти ма лу сре ди ну 
и суд бо но сно ути ца ти на не ке ли ко ве. Тај мо тив омо гу ћи ће и те мат ско 
и зна чењ ско раз гра ња ва ње ро ма на. Ка ко Ви схва та те сам по јам чу да?

У јед ној од сво јих књи га об ја ви ла сам сли ку пр сте на од ко јег се не 
одва јам ни кад. Јед ном сам са ња ла Пре све ту бо го ро ди цу ка ко ми се 
при бли жа ва и при том се не пре ста но сма њу је, док ни сам схва ти ла 
да је то за пра во пр стен на мо јој ру ци. Ка да сам пу то ва ла оби ла зе ћи 
ме ста у ко ји ма је Пре све та бо ра ви ла, у Ма лој Ази ји, у Ефе су, у јед-
ном из ло гу сам ви де ла баш та кав пр стен и ку пи ла сам га. Од та да 
је тај пр стен увек са мном.

Хо ћу да ка жем да и ово и оно о че му го во рим у књи зи Во да из 
ка ме на по чи ва на чу ду. Али, вер ни ци се не чу де та ко зва ним чу ди ма, 
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Бо јан Ар се но вић

РЕ ГИ О НАЛ НА БЛО ГОС ФЕ РА: СА ДР ЖАЈ ОД ЛУ ЧУ ЈЕ

(Де мо кра ти за ци ја Ин тер не та и њен по тен ци јал)

Иако ко ри шће ње Ин тер не та и до ступ ност ши ро ко по ја сних при-
кљу ча ка у Ср би ји још ни су на ни воу раз ви је ни јих зе ма ља, гло бал-
ну ин фор ма тич ку мре жу, пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку из сеп тем бра 2009, у Ср би ји сва ко днев но ко ри сти ви ше 
од 1,45 ми ли о на љу ди. Ин тер нет тер ми но ло ги ја уве ли ко се ко ри-
сти у го во ру, а за хва љу ју ћи, у пр вом ре ду, дру штве ним мре жа ма, 
одав но смо све сни да је ко му ни ка ци ја на Ин тер не ту – дво смер на. 

Днев не но ви не „Блиц” су, по чет ком ове го ди не, иза зва ле по-
зи тив не ре ак ци је до ма ће ин тер нет за јед ни це ан га жо ва њем на бло-
гу као сек ци ји на свом сај ту, те ње го вом про мо ци јом. Уред ник „24 
са та” и ин тер нет из да ња но ви на и ча со пи са ко је из да је „Rin gi er 
Ср би ја”, Мар ко Стје па но вић, твр ди да су бло го ви су штин ски нов 
на чин на ста ја ња и ши ре ња ин фор ма ци ја: – До не дав но сте мо гли 
да се ин фор ми ше те са мо из кла сич них њуз про дук ци ја – но ви на, 
ра ди ја и те ле ви зи је, а да нас вам је на рас по ла га њу мно го ви ше из-
во ра, па и блог. Се ти мо се на па да на Бо ја ну Ма ље вић, о че му је она 
са ма оба ве сти ла јав ност пре ко сво је блог стра ни це – ка же Стје па но-
вић и упо зо ра ва да је ве ро до стој ност из во ра по себ но пи та ње. Ипак, 
пре ма ре чи ма Та тја не Ве хо вец, уред ни це из да вач ке ку ће „Ве га ме-
диа” и јед ног од осни ва ча ма ни фе ста ци је „Blo gO pen”, за цео ре ги-
он ка рак те ри стич но је да је бло гос фе ра има ла свој вр ху нац 2007 . и 
2008. го ди не, и да се од та да на ла зи на си ла зној кван ти та тив ној пу-
та њи, ко ја ву че за со бом и пад ква ли те та. – Ме ђу тим, за хва љу ју ћи 
то ме, ла ич ка ат мос фе ра је про чи шће на и при мат за у зи ма ју про-
фе си о нал ци. Бу дућ ност бло го ва је у ове ре ном ква ли те ту са др жа ја. 

Стје па но вић та ко ђе ка же да је са ве ћом до ступ но шћу Ин тер-
не та ње го во ко ри шће ње до би ло на убр за њу, па се са спо рих и тро-
ми јих бло го ва те жи ште ко му ни ка ци је пре ме сти ло на бр же и кра ће 
фор ме, као што су „Fаcеbook” или „Twit ter”. – Блог, па и у Ср би-
ји, оп ста ће, али са мо као об лик лич них плат фор ми уско струч них 
ауто ра – ка же он. Струч ни бло го ви по не кад ци ља ју на чел но ма лу 
гру пу љу ди, а у ре ги о ну се и да ље бло гу је на нај ра зли чи ти је те ме. 

Као кључ не ка рак те ри сти ке бло га на ме ћу се де мо кра ти за ци ја 
са др жа ја и дво смер на ко му ни ка ци ја. Ин тер ак ци ја бло ге ра и њи-
хо вих чи та ла ца, бло ге ра ме ђу соб но, и по ве за ност по је ди нач них 
бло го ва хи пер ве за ма, за јед но се на зи ва ју бло гос фе ром. Та тја на Ве-
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ке. До вољ но је би ло на у чи ти три акор да и већ си био кан ди дат за 
сво јих пет ми ну та сла ве. Та ко је и у но ви нар ству. Не кад дав но си 
мо рао да бу деш „По ли ти ка” да би се ба вио овим по слом, а да нас 
и бло гер Пе ра мо же за по ла са та да на пра ви свој сајт и да пре тен-
ду је на сво јих пет ми ну та. – Пре ма ње го вом ми шље њу, ово је, иако 
ства ра про блем шу ма, по зи тив на по ја ва. 

Кон зу мен ти ма са др жа ја на Ин тер не ту до зво ље на је ве ћа до-
за се лек тив но сти не го код не ких тра ди ци о нал них ме ди ја, та ко да 
и ква ли тет про чи та ног за ви си од са мог при ма о ца ин фор ма ци је. – 
На „Fa ce bo ok-у” има те при ја те ље, на „Twit ter-у” fol lo wer-е, на РСС 
чи та чу бло го ве ко је пра ти те. Уко ли ко не ко иза зи ва шум, мо же те 
га ла ко укло ни ти. Во лео бих да ви дим да се то де си са не ком ко-
лум ном у но ви на ма. Ин тер нет је фил тер сам по се би – об ја шња-
ва Ра до вић и до да је да пи са ње бло га зах те ва мно го вре ме на, а да 
ре зул та ти не до ла зе та ко бр зо, те је то раз лог за сум њу у ма сов ну 
по пу лар ност бло га у Ср би ји: – Блог је одав но иза шао из окри ља 
ин фор ма ти ча ра, што је и би ла иде ја при осми шља ва њу овог ко-
му ни ка циј ског мо де ла – да се кре и ра ње са др жа ја на Ин тер не ту 
при бли жи ши рим ма са ма. Бло го ве пи шу љу ди раз ли чи тих ин те-
ре со ва ња, жи вот ног до ба или ме ста ста но ва ња, и то је оно што да је 
ле по ту ова квом ти пу из ра жа ва ња. Да нас нај ви ше бло гу ју љу ди ко-
ји се ба ве мар ке тин гом. Они су ме ђу пр ви ма схва ти ли по тен ци ја ле 
бло га за из град њу лич ног брен да. 

Аутор бло га „Ероц ке дис чар џа бил не ван та зи је и при кљу че-
ни ја”, по знат под псе у до ни мом Ду да рим, а ко ји је же лео да оста-
не ано ни ман, твр ди да је блог као фор ма не би тан, већ је би тан 
са др жај. Онај ко же ли да on li ne об ја вљу је не што сво је, он ће на-
ћи нај јед но став ни ји на чин за то. А нај јед но став ни ји на чин за об-
ја вљи ва ње са др жа ја на Ин тер не ту у овом тре нут ку је су бло го ви. 
Сâм тер мин на стао је из тер ми на „wеblog”, ко ји да ти ра још из 1997. 
го ди не. По сто ји ви ше вр ста и кри те ри ју ма по де ле бло го ва. Осим 
кла си фи ка ци је пре ма ти пу са др жа ја, по сто ји по де ла и на лич не и 
кор по ра тив не. 

– Кор по ра тив ни блог ком па ни ја ма и фир ма ма пру жа при ли-
ку да са по се ти о ци ма ко му ни ци ра ју искре но и не по сред но – об ја-
шња ва Слав ко Илић. – Блог се по ка зао као јед но од бо љих сред ста-
ва за гра ђе ње иден ти те та, по ве ре ња и кре ди би ли те та ком па ни је, 
што као крај њи ре зул тат до но си мно ге бо ну се. Лич ни блог са со-
бом та ко ђе но си број не бе ни фи ци је. То је до бар на чин да се на 
леп и тран спа рен тан на чин ис так ну зна ње, пи сме ност, ис трај ност, 
ак тив но сти, раз ми шља ња. Из ис ку ства твр дим да сâм аутор то ком 
тог про це са до ста учи и уна пре ђу је се бе – ка же он и упо зо ра ва да је 

хо вец при ме ћу је да се ре ги о нал на бло гос фе ра, што се за јед нич ког 
го вор ног / је зич ког под руч ја ти че, по на ша као јед но те ло – гра ни-
це су из бри са не. 

– Блог у Ср би ји се и ни је то ли ко при мио као у ре ги о ну, не ка ко 
су ко ри сни ци Ин тер не та од мах пре шли на дру штве не мре же. – ка-
же Не бој ша Ра до вић, ин тер нет мар ке тинг ме на џер у ком па ни ји 

„Adria Me dia Serbia”. – Раз лог мо жда ле жи у чи ње ни ци да је, у пе-
ри о ду ка да је blog.hr био на вр хун цу, Ср би ја има ла мно го ма ње ко-
ри сни ка Ин тер не та од Хр ват ске, али се то у по след њих го ди ну-две 
про ме ни ло. Ве ћи на ко ри сни ка Ин тер не та чу ла је за блог, до бар 
део их је и чи тао, али ми слим да се пер цеп ци ја бло га за др жа ва на 
вир ту ал ној вер зи ји лич ног днев ни ка. У на шој зе мљи по сто је бло-
ге ри са ви ше го ди шњим ста жом. 

Ипак, ве ћи на ко ри сни ка Ин тер не та у Ср би ји ве ро ват но не би 
зна ла да од го во ри на пи та ње ‚Шта је то блог?’, ми шље ње је Слав-
ка Или ћа, E-PR-а и ауто ра бло га „ИТ ку так” (it ku tak.com). Иста та 
ве ћи на, за па жа Илић, сва ко днев но пре тра жу је и чи та бло го ве и ак-
тив но до при но си њи хо вом раз во ју ко мен та ри шу ћи об ја вљен ма-
те ри јал и де ле ћи га са при ја те љи ма. 

– Сви су чу ли за бло го ве, али то не зна чи и да им при да ју ве-
ли ки зна чај – твр ди Не бој ша Ра до вић. – За и ста су рет ки бло го ви 
на ко ји ма се но ви на ри ин фор ми шу и са ко јих би пре у зе ли не ку 
инfормацију тек та ко. Та сло бо да да сва ко пи ше им је ма ло и од у-
зе ла кре ди би ли тет, иако су бло го ви че сто ме ђу пр ви ма ко ји пре-
но се ин фор ма ци је, и да ју мно го ква ли тет ни је при ка зе од, ре ци-
мо, штам па них ме ди ја. Са дру ге стра не, да нас су ме ди ји мно го 
ма ње по ли тич ки во ђе ни не го, на при мер, пре 10 го ди на, те су и 
мејнстрим ме ди ји ти ко ји пру жа ју ин фор ма ци ју за сва ко га. У слу-
ча ју ме диј ског јед но у мља, ве ру јем да би бло го ви би ли је ди ни глас 
на ро да, а за то су мо жда нај бо љи при мер по след њи из бо ри у Ира-
ну, где је „Twit ter” био је ди ни сло бод ни ка нал ко му ни ка ци је ме ђу 
љу ди ма. 

Де мо кра ти за ци ји са др жа ја ра ду ју се нај пре кон зу мен ти, а тек 
он да и про из во ђа чи ин фор ма ци ја, у овом слу ча ју – бло ге ри. Ка ко 
год, на бло го ви ма ме диј ских ку ћа или кор по ра тив ним бло го ви ма 
дру гих фир ми, стро жа мо де ра ци ја ко мен та ра, ко ји пред ста вља ју 
пр вен ствен об лик ко му ни ка ци је из ме ђу ауто ра и чи та ла ца, ни је 
рет ка по ја ва. 

Мар ко Стје па но вић ка же да се ме диј ској ин ду стри ји де ша-
ва исто што се де ша ва ло и му зи ци. – Не ка да дав но су од му зи ке 
мо гли да жи ве са мо Бе то вен, Мо царт и слич ни су пер ге ни ји, а и 
они је два. Он да су до шли џез и ро кен рол и окре ну ли све на гла вач-
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шо бран” (ki so bran blog.com, „књи жев ност на стру ју” Бра ни сла ва 
Ди ми три је ви ћа), „Са свим обич на при ча” (блог ко ји пи ше Су за на 
Ја нач ко вић-Жив ко вић на obic na pri ca.com) и „Де да-Бор” (de da bor.
com, блог Вла ди ми ра Стан ко ви ћа). „Bor030.net” је та да по кре нуо 
и сво ју блог плат фор му. Је дан од осни ва ча ове ин тер нет стра ни це, 
Ми лош Пе тро вић, чи ји про јек ти су још и „Facebоok Ср би ја” (fa ce-
bo ok sr bi ja.com) и „Бор Ма га зин” (bor ma ga zin.com), ми сли да је бло-
го ва ње у ње го вом гра ду до жи ве ло про цват из ре вол та и по тре бе да 
Бор, иако ге о граф ски уда љен од Бе о гра да, пре ма Пе тро ви ће вим 
ре чи ма, за бо ра вљен и за ко ван у дав ној исто ри ји руд ни ка, кре не 
на пред, и бу де део све та и Ср би је ма кар пу тем Ин тер не та. – Љу ди 
у Бо ру су бло го ве, као мар ке тин шко-ме диј ски алат, од лич но ис ко-
ри сти ли, и Бор је већ не ко ли ко го ди на упи сан на ма пи као бло гер-
ски град. 

– Блог је фан та сти чан алат да из ра зи те се бе – ка же Пе тро вић. 
– Да ли ће те пи са ти о свом ју че ра њем да ну или о стру ци ко јом се 
ба ви те, оста је на ва ма. Си гу ран сам да ће би ти и јед них и дру гих.

ве ћа ди рект на за ра да од бло га го то во не мо гу ћа, али да при су ство 
у бло гос фе ри но си не за не мар љи ве по год но сти у ви ду кон та ка та 
и ан га жма на на по љу струч но сти, као и ква ли тет ни јег при сту па 
ин фор ма ци ја ма. 

По ја ва бло го ва на са мом по чет ку ни је за осно ву има ла по-
ли тич ку еко но ми ју – раз ме ну отво ре них по ли тич ких ми шље ња 
на днев но по ли тич ке те ме из ме ђу оних ко ји пи шу и чи та ју, сма-
тра Та тја на Ве хо вец. Исто ри ја бло го ва, лич них днев нич ких уно са 
по ре ђа них хро но ло шки, у по чет ку је из гле да ла са свим дру га чи је. 
Вре ме ном, од за бе ле шки лич них те ма раз ви ја ла се мо гућ ност пре-
зен та ци је лич ног ми шље ња, и та ко је до шло до то га да мно ги ко-
ри сте блог не да би пи са ли о то ме шта су је ли или ра ди ли, већ шта 
су за па зи ли у све ту око се бе. 

У Ср би ји се од 2007. го ди не одр жа ва „Blo gO pen”, рад но-при-
ја тељ ски су срет бло ге ра, ко ји, осим не фор мал них оку пља ња, чи не 
и пре да ва ња и окру гли сто ло ви о бло гос фе ри, Ин тер не ту и ин-
фор ма ти ци, као и ње ном ути ца ју на дру штво. Сва ке го ди не ова 
ма ни фе ста ци ја одр жи се у дру гом гра ду. Пр ви „Blo gO pen” био је 
у Пан че ву, за тим у Но вом Са ду, Бо ру и Ни шу (у скло пу Ин тер-
нет фе сти ва ла E-Tvr đa va). Као је дан од осни ва ча овог су сре та, го-
спо ђа Ве хо вец об ја шња ва: – Иде ја „Blo gO pen-а”, а у вре ме нај ве ће 
екс пан зи је бло го ва, за че та је као по тре ба да се ре ги о нал на бло-
гос фе ра ‚ове ри’ у ре ал ном жи во ту и да се омо гу ћи раз ме на иде ја, 
ми шље ња, ста во ва, струч них те ма на те ре ну, у не по сред ној ко му-
ни ка ци ји. То мо же мо раз у ме ти као пре те чу twe e tup-ова и као след-
бе ни ка „Open Cof fee” су сре та. Пу тем ових су сре та, осим дру же ња, 
омо гу ће на је еду ка ци ја на пред ним бло ге ри ма и по чет ни ци ма, као 
и рас пра вља ње о за јед нич кој те ми од ин те ре са за це лу ре ги о нал ну 
бло гос фе ру. Ин те ре се бло ге ра да при су ству ју ова квим су ре ти ма 
тре ба ви де ти и у мо гућ но сти ди рект ног кон так та са чи та о ци ма и 
при ја те љи ма бло го ва. Ово го ди шњи „Blo gO pen” би ће одр жан на 
је сен, а ло ка ци ја је још не по зна та. 

Нај ве ћи про цват и ути цај на сре ди ну, у Ср би ји, блог је до жи-
вео у Бо ру. На кон што је 2004. го ди не гру па сту де на та на че лу са 
Иго ром Ми тро ви ћем и Ми ло шем Пе тро ви ћем по кре ну ла ин тер-
нет стра ни цу „Bor030.net”, са сва ко днев ним уно сом бор ских ве сти, 
а ко ја је ка сни је до би ла и фо рум, Зо ран Стан ко вић (на Ин тер не ту 
по знат као Ra in Dog) 2005. го ди не по кре ће блог по ли тич ке са др жи-
не „Оп шти на Бор”, на стао у знак ре вол та пре ма Срп ској ра ди кал-
ној стран ци као вла да ју ћој. Све то де ло ва ло је као под стрек за но ве 
бло ге ре. Ме ђу ис так ну тим бло го ви ма ко ји по сто је од та да су: „Мо-
је гр не” (mo je-gr ne.com, ку ли нар ски блог Дра га не Пу ши це), „Ки-



90



91



ГО
Д

О
ВИ

93

9392

Ма ри на Ла зо вић

МА ЛИ ЗА ПИС О ВЕ ЛИ КОМ ЧЕ ХО ВУ

(по во дом 150 го ди на од ро ђе ња Ан то на Па вло ви ча Че хо ва)

У јед ном од сво јих пи са ма Ан тон Па вло вич Че хов је за бе ле жио: 
„Пам ти ће ме јед но се дам го ди на”, што зна чи да је као пи сац мо рао 
да „умре” не где 1911. го ди не. То се ни је де си ло ни по сле се дам, ни 
по сле два де сет се дам, ни по сле се дам де сет го ди на го ди на. Јер, ка-
ко ка же по зна ти ру ски пу бли ци ста Ју риј Бо го мо лов 2010. го ди не, 
го ди не ка да се на вр ша ва 150 го ди на од ро ђе ња овог ве ли ког чо ве-
ка и пи сца, Че хов је, пре ма зва нич ним ста ти стич ким по да ци ма, 
по ред Шек спи ра и Ди кен са, аутор чи ја се де ла нај ви ше екра ни-
зу ју. Ње го ве дра ме, да нас, из во де се на свим свет ским сце на ма, а 
при че и но ве ле по но во се из да ју у ве ли ким ти ра жа ма и укљу че не 
су у школ ске про гра ме. Кад би то Че хов знао! Уј ка Ва ња, Га леб, Три 
се стре, Ви шњик на стал ном су ре пер то а ру Срп ског на род ног по зо-
ри шта у Но вом Са ду, бе о град ског На род ног по зо ри шта, Ате љеа 
212, Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта у Бе о гра ду. Срп ски ђа ци 
у окви ру књи жев не лек ти ре чи та ју Уј ка Ва њу, Па ви љон бр. 6, Сте пу, 
Ка ме ле о на, Вањ ку, Ша лу, Ту гу, Чи нов ни ко ву смрт. 

То је Ан тон Па вло вич Че хов – ле кар, но ве ли ста, при по ве дач, 
драм ски пи сац.

О свом жи во ту Че хов је пи сао ма ло и шту ро: „По треб на Вам 
је мо ја би о гра фи ја. Ево је…ро ђен сам у Та ган ро гу 1860. го ди не. Го-
ди не 1891. про пу то вао сам Евро пом, где сам пио пре кра сно ви но и 
јео лиг ње. По чео сам да пи шем 1879. го ди не. Опро бао сам се ма ло 
и у жан ру дра ме. Од пи са ца во лим Тол сто ја, од ле ка ра За хар ји на. 
Ма да, све су то глу по сти. Пи ши те шта хо ће те.” Ме ђу тим, са чу ва ло 
се мно го ње го вих бе ле жни ца, пи са ма, успо менâ са вре ме никâ, што 
нам омо гу ћа ва да от кри је мо ко је и ка кав је био Че хов. 

Ан тон Па вло вич Че хов се ро дио у тр го вач кој по ро ди ци, у 
гра ду Та ган ро гу, 17 ја ну а ра 1860. го ди не. Ње гов де да, Је гор Ми-
хај ло вич, от ку пио је се бе и сво ју по ро ди цу из фе у дал ног роп ства 
још 1844. го ди не и учи нио све да сво ју де цу из ве де на до бар пут. 
У по ро ди ци Че хов пре ма тр го вач ком по слу се од но си ло не мар но. 
Ви ше па жње се по све ћи ва ло ин те лек ту ал ном раз во ју де це (њих 
ше сто ро) и њи хо вом вер ском обра зо ва њу. Го ди не 1876, по што је 
тр го ви на про па ла, а отац бан кро ти рао, по ро ди ца Че хов се пре се-
ли ла у Мо скву. Ан тон Че хов је до 1879. го ди не остао у Та ган ро гу, 
где је за вр шио гим на зи ју из др жа ва ју ћи се да ва њем при ват них ча-
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– са при по вет ка ма Сте па, До сад на исто ри ја, дра мом Ива нов чи та о цу 
се пре по ру чу је је дан нов, зрео, озби љан Че хов, ко ји осли ка ва дра-
ма ти чан жи вот ни пулс и ту гу је за хар мо ни јом људ ског ду ха.

Го ди не 1890. Че хов пу ту је у Си бир, а за тим на остр во Са ха-
лин, ка ко би по се тио ме ста где бо ра ве осу ђе ни на ро би ју. На Са ха-
ли ну он је по пи сао ло кал но ста нов ни штво, при ку пио до ку мен тар-
ни ма те ри јал о ра ду и жи во ту са ха лин ских ро би ја ша, о за твор ским 
чи нов ни ци ма и њи хо вим мал вер за ци ја ма. По по врат ку Ан тон Па-
вло вич је си сте ма ти зо вао сво је бе ле шке и на пи сао књи гу Остр во 
Са ха лин (1893), ко ја је има ла ве ли ки од јек у Ру си ји. „Са ха лин је ме-
сто не из др жљи ве пат ње. Ми смо до зво ли ли да по за тво ри ма ис тру-
ле ми ли о ни љу ди, ис тру ле уза луд, без раз ми шља ња, вар вар ски”, 
пи сао је он. 

Че хов је увек ма штао да по ста не зе мљо по сед ник, па 1892. го-
ди не ку пу је по сед у се лу Ме ли хо во, у Сер пу хов ском ре јо ну Мо-
сков ске обла сти.

У Ме ли хо ву (1892–1898) Ан тон Па вло вич Че хов на пи сао је 
при по вет ке Па ви љон број 6, Чо век у фу тро ли, Јо нич, Огрозд, но ве лу 
Три го ди не, дра ме Га леб и Уј ка Ва ња. Ње го ва про за је би ла нео бич на 
за чи та о це због сво је јед но став но сти и крат ко ће, јер су у то вре ме у 
мо ди би ли ви ше том ни ро ма ни ко ји су се чи та ли то ком це ле зи ме. 
Че хов се ша лио и го во рио да му је ру ко пис си тан и да је крат ко ћа 
се стра та лен та. По зна ти пи сац Дми триј Гри го ро вич је про гла сио 
при по вет ке Че хо ва пре о кре том у чи та вој ру ској ли те ра ту ри. Он 
је пи сао Ан то ну Па вло ви чу: „Ви по се ду је те пра ви та ле нат, та ле-
нат ко ји Вас ста вља да ле ко ис пред оста лих књи жев ни ка но ве ге-
не ра ци је.” Ина че, Че хов у Ме ли хо ву во ди жи ву пре пи ску и сво-
јим по зна ни ци ма упу ћу је ви ше од хи ља ду и пет сто пи са ма, ко ја 
ће ка сни је би ти про це ње на као ре мек-де ло ру ског епи сто лар ног 
жан ра. „Он је ство рио са свим но ве фор ме пи сма, ни шта на лик њи-
ма ни сам ни кад про чи тао”, ре ћи ће по сле Че хо вље ве смр ти Лав 
Ни ко ла је вич Тол стој.

Го ди не 1897. озбиљ но се по гор ша ло здрав стве но ста ње А. П. 
Че хо ва. У пи та њу је би ла ту бер ку ло за; ле ка ри пре по ру чу ју југ. Пи-
сац се са мај ком и се стром се ли 1898. го ди не на Крим и на Јал ти 
гра ди ку ћу Че хо вљев сад. Ов де пи ше и сво је нај по зна ти је дра ме – 
Три се стре, Ви шњик – ко је се игра ју у Мо сков ском ху до же стве ном 
те а тру. У те а тру је Че хов срео глу ми цу Ол гу Кни пер, ко јом се же-
ни 1901. го ди не. Ол га Кни пер је би ла во де ћа глу ми ца Мо сков ског 
ху до же стве ног те а тра и игра ла све глав не жен ске ли ко ве у Че хо-
вље вим дра ма ма. Она је би ла по ред Ан то на Па вло ви ча и ка да се 
ње го во здрав стве но ста ње по гор ша ло 1904. го ди не. Ту бер ку ло за 

со ва. Го ди не 1879. Ан тон се се ли код ро ди те ља и упи су је на Ме ди-
цин ски фа кул тет Мо сков ског уни вер зи те та. По за вр шет ку сту ди-
ја, 1884. го ди не, ра ди као сре ски ле кар у гра ди ћи ма Вос кре сен ску 
и Зве ни го ро ду, у бли зи ни Мо скве. Чи ње ни ца је да је Че хов са ди-
пло мом Мо сков ског уни вер зи те та мо гао да оства ри успе шну ка-
ри је ру на уч ни ка. Ме ђу тим, он је иза брао за се бе суд би ну обич ног 
ле ка ра. Јед ном, ша ле ћи се, из ја вио је да би мо гао спа си ти Ан дре ја 
Бол кон ског из Тол сто је вог Ра та и ми ра, али не као пи сац, не го као 
ле кар. „Ме ди ци на ми је же на, а књи жев ност љу бав ни ца”, че сто је 
го во рио он. 

До бро твор не ак тив но сти Че хо ва се ни су огра ни ча ва ле са мо 
на ме ди ци ну. „По треб но је да ис пред вра та сва ког срећ ни ка сто ји 
не ко са че ки ћем и ку ца њем га под се ћа да по сто је не срећ ни”, пи-
сао је он у при чи Огрозд. Че хов се ба вио ор га ни за ци јом фон до ва 
за си ро ма шне, из град њом шко ла и бол ни ца. Због су ше и не род-
них го ди на у пе ри о ду од 1891. до 1892. г. цен трал ни део Ру си је је 
гла до вао. Че хов је ор га ни зо вао фонд до на ци ја за по моћ глад ни ма 
у Ни же го род ској и Во ро ње шкој обла сти, а два пу та је и сам но сио 
при ку пље не на мир ни це у угро же не гра до ве и се ла. За вре ме епи-
де ми је ко ле ре у Ме ли хо ву ра дио је као сре ски ле кар у два де сет пет 
се ла. Сво јим сред стви ма отво рио је бол ни цу у Ме ли хо ву и снаб-
де вао је бо ле сне ле ко ви ма. Са гра дио је три се о ске шко ле, зво ник, 
по мо гао је да се отво ре по шта и те ле граф у се лу, за са дио је хи-
ља де ви шње вих ста ба ла. У род ном Та ган ро гу је осно вао на род ну 
би бли о те ку и по кло нио јој ви ше од две хи ља де књи га, а и ка сни-
је је по пу ња вао ње не фон до ве уни кат ним из да њи ма. Ка сни је је и 
на Јал ти дру штве но ак ти ван – по ма же при из град њи шко ле, при 
отва ра њу пр ве би о ло шке ста ни це, збри ња ва си ро ма шне ту бер ку-
ло зне бо ле сни ке. 

Ка да је у пи та њу књи жев ни опус Ан то на Па вло ви ча Че хо ва, 
по зна то је да пр ве при че Че хов об ја вљу је ка ко би се мо гао из др жа-
ва ти у то ку сту ди ја ме ди ци не. У књи жев но сти се по ја вио крат ким 
ху мо ре ска ма, са же тог из ра за и ка рак те ри за ци је, а за тим је пре шао 
на но ве ле и при по вет ке. Ре зул тат ра ног пе ри о да ње го вог ства ра ла-
штва су три збир ке ма ле про зе – Мел по ме ни не бај ке, Ша ре не при че, У 
по мра чи ни. За збир ку при ча У по мра чи ни А. П. Че хо ву је до де ље на 
1888. го ди не Пу шки но ва на гра да Ака де ми је на у ка Ру си је. „На гра-
да је за ме не, сва ка ко, сре ћа, и ако бих ре као да ме не по тре са, ла гао 
бих. Да нас ше там из угла у угао као за љу бљен и са мо раз ми шљам”, 
пи ше Че хов Гри го ро ви чу. 

Го ди не 1886. Че хо ву је по ну ђе но да об ја вљу је сво ја де ла у ча со-
пи су Но во вре ме. Та да до ла зи до пре ло ма у ње го вом ства ра ла штву 
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на пре ду је. Су пру жни ци пу ту ју у Ба ден вај лер, од ма ра ли ште на ју-
гу Не мач ке. У два са та но ћу 15. ју ла 1904. го ди не Че хо ву је по зли-
ло. „Уми рем”, ре као је Ан тон Па вло вич, за мо лио је да му до не су 
шам па њац, по пио ча шу, окре нуо се на бок и умро. Са хра њен је на 
Но во де вич јем гро бљу у Мо скви.

Да нас се мно ги чи та о ци и књи жев ни кри ти ча ри пи та ју због 
че га овај ве ли кан ру ске и свет ске књи жев но сти ни је за со бом оста-
вио ни је дан ро ман, као што је то био оби чај у 19. ве ку ме ђу по зна-
тим пи сци ма, због че га ни је уокви рио у еп ски рам сво је ду шев-
но ис ку ство, ду хов на тра га ња и пре жи вља ва ња, сво је исто риј ске 
пред о се ћа је, као што су учи ни ли Тол стој у Ра ту и ми ру, До сто јев-
ски у Бра ћи Ка ра ма зо ви ма, или Тур ге њев у Оче ви ма и де ци. При по-
вет ке, не ко ли ко но ве ла и пет дра ма. Очи глед но је да упра во дра-
ме Ан то на Па вло ви ча Че хо ва и чи не тај за вр шни ро ман, вр ху нац 
ства ра ла штва овог књи жев ни ка, ве ли ка на. Сво ју жи вот ну и ства-
ра лач ку по зи ци ју он де фи ни ше на сле де ћи на чин: „Књи жев ник 
ни је по сла сти чар, ни је ко зме ти чар, ни је за ба вљач, он је чо век ко ји 
је пот пи сао уго вор из ме ђу сво га ду ха и сво је са ве сти.” У скла ду са 
тим, Че хов је пре стао да де ли ли ко ве на по зи тив не и не га тив не, 
ни је хтео у дра ма ма да из во ди сво је за кључ ке, оста вљао је пу бли ци 
да до но си свој суд о оно ме што ви ди на сце ни. Он је осли ка вао нај-
јед но став ни је исто ри је из сва ко днев ног жи во та, где је је ди но ва жна 
би ла пре ци зност при ка зи ва ња. Че хо вље ве дра ме са вре ме ни ци су 
на зи ва ли дра ма ма за чи та ње упра во због су прот ста вља ња усло ви-
ма тра ди ци о нал ног те а тра. Са да зна мо да је дра ма тур ги ја Ан то на 
Па вло ви ча Че хо ва има ла кључ ни ути цај на свет ско по зо ри ште 20. 
ве ка, ко је је при хва ти ло ве ћи ну ње го вих из ван ред них екс пе ри ме-
на та.

Ан то на Па вло ви ча Че хо ва но ве ге не ра ци је не за бо ра вља ју, 
његовa дeла екра ни зу ју, ци ти ра ју и ин тер пре ти ра ју. Не се дам, не 
два де сет се дам, не се дам де сет се дам го ди на, већ сле де ћих се дам ве-
ко ва на ши по том ци ће сла ви ти овог ве ли ка на ру ске и свет ске књи-
жев но сти. А шта још тре ба по кој ном кла си ку од жи вих по то ма ка... 
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Ан ђел ко Ану шић

„СР БИН, АКО ЈЕ ДАН ОСТА НЕ НА СВЕ ТУ, 
НА РОД ЈЕ”

(Над ре принт из да њем књи ге Ни ко ле Бе го ви ћа Жи вот и оби ча ји 
Ср ба Гра ни ча ра, СКД „Про свје та”, За греб 2010) 

Име и де ло про те, кул тур ног и књи жев ног по сле ни ка Ни ко ле Бе
го ви ћа (1821–1895) за у зи ма по себ но ме сто у пле ја ди срп ских ин те-
лек ту а ла ца, љу ди од књи ге, те сно и суд бо но сно ве за них за на род ни 
жи вот сво га ет нич ког кор пу са, ко ји је на ста њи вао про стор Вој не 
Кра ји не, ми ши цом и пу шком, ра лом и пе ром стра же ћи на бе де ми ма 
хри шћан ске Евро пе. Ако се са мо так са тив но до да да су ту пле ја ду 
од лич ни ка, не у ве ли ве нац ду хов них вел мо жа, чи ни ли, по ред оста-
лих, Са ва Мр каљ, За ха ри ја Сте фа но вић Ор фе лин, До си теј Об ра-
до вић, Ге ра сим Зе лић, Ни ко ла Бо ро је вић, Ни ка нор Гру јић, Ог ње-
слав Утје ши но вић Остро жин ски, Ни ко дим Ми лаш, Си ма Лу кин 
Ла зић, Ма ној ло Гр бић, Иво Ћи пи ко, Си мо Ма та вуљ, Лу јо Вој но вић, 
Па вле Со ла рић, Мир ко Ко ро ли ја, бра ћа Љу бо мир и Бран ко Ми-
цић, Дра ган Алек сић, Бо шко и Вла дан Де сни ца, Гри гор Ви тез..., 
Бе го ви ће ва фи гу ра тим је из ра зи ти ја, са оре о лом истин ске сла ве 
чи ји сјај не за ла зи. 

У са да већ сво јој култ ној књи зи-бре ви ја ру Пре глед књи жев ног 
ра да Ср ба у Хр ват ској (За греб, 1987) Стан ко Ко раћ на зва ће Ни ко лу 
Бе го ви ћа „по ли ти ча рем и књи жев ни ком”. С пра вом, јер се по че сто 
ис пу шта из ви да да је овај зна ме ни ти про та и на род ни по сле ник 
књи жев не про ве ни јен ци је – био јед но вре ме и са бор ски за ступ-
ник, што је кру на ње го вих укуп них, а ра зно род них (кул тур но-по-
ли тич ких) по сло ва на по ле зан сво ме ро ду. Ни ко ла Бе го вић ро ђен је 
у Бе го ви ћи ма на Ба ни ји. Основ ну шко лу учио је у Ко стај ни ци и 
Су њи, а кли ри кал ну у Пла шком. Од 1842. го ди не био је учи тељ у 
Ко стај ни ци, по том ђа кон, за тим па рох у Цре ма шња ку, Пе три њи и 
Пер ни. Од 1862. го ди не био је ка ти хе та (ве ро у чи тељ) у Кар лов цу, 
где је и умро 20. апри ла 1895. го ди не, ожа љен и ли стом ис пра ћен, 
ка ко од сво га ко ле на, та ко и од вер ни ка ка то лич ке кон фе си је. 

Ра зно ро дан је био књи жев ни рад Ни ко ле Бе го ви ћа. На по чет-
ку тог ра да об ја вио је уџ бе ни ке Исто ри ја срп ске цр кве (Но ви Сад, 
1874 и 1877) и при руч ник за де цу Мај кин је зик за ђа че. Био је јед на ко 
по све ћен и кул тур но и сто риј ским те ма ма, об ја вив ши спи се Срб ска 
цр ква у Кра ји ни (1866) и По вје сни ца Срб ске пра во слав не об ћи не кар ло-
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кљу чи ва ло го то во сва ко дру го име, упра во је – ово име – исто вет но 
по ста ло са на шим на род ним име ном срп ским. Тек је не при род но 
то би ло! А за што? Ево за што: зна чи ло је ово име пре дио у ко ме ста-
но ва ху ста ри ‚гра ни ча ри’. (...) Ја са овим име ном оби ље жих са мо 
про шлост на шу. Оби ље жих ујед но и пре дио овај у ко ме ста ну је 
огро ман огра нак на ро да срп ско га, ко ме из но сим на ви дје ло ње гов 
уну тар њи жи вот и оби ча је – из ли је вам ов дје на ше ср це и ду шу! 
Ова ко ви смо из дав не про шло сти. (Ова ко ви смо ми и до да на да на-
шње га)...” А на дру гом ме сту, у том истом пред го во ру, он ће, ка зу-
ју ћи о по ре клу и ка рак те ру на ше га је зи ка, сав по не сен и ус плам тео 
ен те ле хи ја ма на род ног ду ха, на пи са ти: „Ма наш је је зик срп ски и 
по ни као из сти да и по ште ња, те мо же мо и нај о сје тљи ви је ства ри 
из жи во та та ко опи са ти, е на ша књи га мо же ста ти от кло пље на у 
сва кој ку ћи срп ској...”

Освр ћу ћи се, за си гур но са круп ним раз ло гом ко ји сто ји и да-
нас као исто риј ски ак ту а лан и ре ле ван тан, на то где (све) жи ве Ср-
би – он ће без око ли ша ња пе ром за се ћи: „Срп ска на род ност жи ви 
(еми нент но и ап со лут но!) по Кра ји ни, Дал ма ци ји, Ер це го ви ни и 
Бо сни. У ово ме смо ми сви јед на по ро ди ца! Е, а ко хо ће да кро ји 
и пре кра ја на род ност ка ко друк чи је, не го што то са ми за кон ове 
иде је за по ви је да – то ме оста ју дви је во ље а че ти ри ћу ди. – Ја сам 
ље сво ју ре као, па то и не по ри чем. Ов дје пру жам ја и до ку мен те 
за сво ју ри јеч. Ово је из жи ви јех уста на род ни јех узе то. Ово жи ви у 
ку ћи срп ској, и овим ку ћа на ша ми ри ше и ви си се!”

А о књи зи, о ко јој се ва зда Ср би ма мо ра ло пр стом, не са мо ре-
чи ма, го во ри ти и упи ра ти на њен зна чај и ван вре ме ну по јав ност 
– ка ко у Бе го ви ће во „скрб но” вре ме, та ко до да нас – про та ће, да-
ле ко ви дан као у све му што је био, за кљу чи ти: „Књи га је слич на 
пу шци. Ако пу шка не ма ко ће њу по ни је ти, она је за лу ду на би-
та. – И књи га је та ко ва. Ако књи га не ма сво га ви јер но га но си о ца и 
про по вјед ни ка, она је за лу ду пи са на и штам па на. – Ви ше и бо ље ја 
уздам се у Бо га, да се књи га срп ска за лу ду не пру жа на ро ду. Ср би 
су зна ли ви јер но по слу жи ти кроз ви је ко ве сво је го спо да ре. Од се ле 
ред је да се по ста ра мо и за се бе! И за то је нај ви ша во ља хтје ла да се 
исто ри ја ‚гра ни ча ра’ смје сти ме ђу ста ри не; а исто име да се скло ни 
у му зе ум, па да не сме та оно на шем пра во ме и здра во ме име ну на-
род ном, на шој на род но сти и сва ко ме упи то мље њу и кул тур но ме 
раз вит ку ово га че сти то га пле ме на!”

За вр ша ва ју ћи свој „кри ла ти” пред го вор, он ће кон чи ну ње-
го ву та на ну ви со ко за сво ди ти ве ром и на дом (ко је су оста ле с ону 
стра ну ње го вог твр дог вре ме на, и не у га сло зра че и сја је до да нас!) 
и на пи са ти: „Ма не дај ми Бо же, при је сви је том ми је ња ти, док не 

вач ке (1868). Ова су де ла пи са на на те ме љу ар хив ске гра ђе, и за то 
има ју зна ча ја за исто ри ју, пи ше Ко раћ. 

Ипак, Ни ко ла Бе го вић ће нај ду бљи и нај трај ни ји траг у кул-
тур ној исто ри ји сво га на ро да оста ви ти ис тра жи вач ким ра дом у 
по љу на род ног жи во та и на род не књи жев но сти. Овај зна ме ни ти 
срп ски чо век, ву ков ске ин спи ра ци је и ори јен та ци је, из у ча ва њем 
на род ног жи во та и са ку пља њем на род них пе са ма на про сто ру Ба-
ни је, Ли ке и Кор ду на ба вио се це лог жи во та. Сво је чу ве не Срп ске 
на род не пје сме из Ли ке и Ба ни је об ја ви ће у За гре бу 1885. го ди не. У 
ре дак ци ји и са по го во ром не у мор не проф. др Сла ви це Га ро ња-
Ра до ва нац, ова књи га до жи ве ће сво је (пр во) фо то тип ско из да ње у 
Бе о гра ду, 2001. го ди не, у из да њу Удру же ња Ср ба из Кра ји не и Хр-
ват ске. Не ма, до да нас, ни јед ног озбиљ ни јег про у ча ва о ца или пак 
ан то ло ги ча ра ин те грал ног срп ског на род ног по ет ског на сле ђа, а 
да ни је у до број ме ри „кон сул то вао” и ову Бе го ви ће ву пе сма ри цу, 
увр стив ши из ње нео цва лу пе смо твор ну ру ко вет ко ју је из не дри ла 
ду хов на ри зни ца Ср ба Гра ни ча ра. Као плод ње го вих, та ко ђе ду го-
трај них ет но граф ских ис пи ти ва ња Вој не Кра ји не, Бе го вић ће 1887. 
го ди не у За гре бу об ја ви ти сво ју ка пи тал ну сту ди ју Жи вот и оби ча ји 
Ср ба Гра ни ча ра. Ово се де ло сма тра као до пу на, у из ве сном сми слу, 
књи ге Ет но граф ска сли ка Сла вон ске вој не гра ни це пе сни ка и ет но-
граф ског пи сца Спи ри до на Јо ви ћа (об ја вље не у Бе чу, на не мач ком, 
1835), књи ге ко ја у на у ци сло ви као пр ви озбиљ ни ји ет но граф ски 
рад у Ср ба. (Јо ви ће во де ло је тек ше зде се тих го ди на ХХ ве ка пре ве-
де но код нас, да би као по себ на књи га на срп ском је зи ку, у пре во ду 
др Стра хи ње Д. Ко сти ћа, би ло об ја вље но у Бе о гра ду, 2004. гдо и не, 
у из да њу „Чи го ја штам пе”. Де ло је при ре ди ла и по го вор на пи са-
ла Сла ви ца Га ро ња-Ра до ва нац.) Та ко ђе, Бе го ви ће во де ло Жи вот и 
оби ча ји Ср ба Гра ни ча ра сма тра се, уз обим ну, и до да нас не пре ма-
ше ну сту ди ју Ма ној ла Гр би ћа Кар ло вач ко вла ди чан ство, за нај бо љу 
/ нај по у зда ни ју и нај све о бу хват ни ју по ве сни цу на род ног и цр кве-
ног жи во та у Вој ној Кра ји ни.

„Оваквисмоиздавнепрошлости,доданас”
Из ван ред но, ско ро ис ку стве но по зна ва ње на род ног жи во та и ње-
го вих при кљу че ни ја, до нај ма њих сит ни ца, за тим без гра нич на љу-
бав, ода ност и пу на спи са тељ ска по све ће ност сво ме ро ду и ко ле-
ну ко је су се ис ка за ле у ње го вом го то во по ет ском сти лу и чи стом 
на род ном је зи ку као сво је вр сна епи фа ни ја за ду хов не очи – од ли-
ку ју Бе го ви ће ву сту ди ју Жи вот и оби ча ји Ср ба Гра ни ча ра. Го во ре-
ћи, у пред го во ру сво је књи ге, о име ну Гра ни чар, он ће бри жно 
на пи са ти: „Ушло је би ло го то во у на рав на шу ово име. Оно је ис-
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у оби ча ју, и већ пр сте ње. Ђе вој ке пле ту пер чин, па у дну је тра ка 
сви ле на, обич но иду го ло гла ве. Же не но се ма ра му на гла ви. Огр ћу 
се би је лом аљи ном, при лич но сни ском, а око вра та је по уз диг нут 
ко ли јер” На Гра ни ци, то јест у Кра ји ни, „ни ко рас па сан/рас по ја-
сан не иде”, ве ли Бе го вић, „јер то је сра мо та”. Сви се опа су ју ре ме-
ном или ка ни цом, „на ко јој ви се ки те ву не не мје шо ви те бо је”. И 
без тор ба ка ни ко не иде! Он се пра ви од ву не, и сав је из ве зен. Но си 
се пре ко ра ме на на ре ме ну (му шкар ци). И де вој ке га но се. Ево ка-
ко то опи су је Бе го вић: ”Ђе вој ке но се ли је пу џе чер му(тор би цу) од 
мо дро га сук на, хва та ни же ко ље на, има ран це и спри је да је ис пре-
пле те на гајт ном сви је тло пла ве бо је.” А о зу бу ну (гор њи део оде ће 
од сук на, сли чан пр слу ку) Бе го вић ће за па зи ти: „Зу бун је одје ћа од 
ву не до ма ће, не ма ру ка ва, већ се та ко обла чи...Ђе вој ке но се би је ли 
зу бун, а же не омо рен, пла ве тан.” О обу ћи и оде ћи уочи ће и ово: 

„Има ту да цо ку ла, а има и опа на ка и чи за ма. Има и бо сих! Аљи ну 
цр ну, аљи нац сук не ни, ка ба ни цу сол да тач ко га кро ја, ћу рак, и пр-
слук пре ме тач, но се. (...) Жи ро вац, Бој на, Об љај, ру ком у ру ку са 
Бо сном ови др же стро го ста ри адет срп ски. Дје вој ке са да нај ви ше 
но се ма ра му на гла ви.”

Зловичај
Бе го вић ће упо зо ри ти и на из у ми ра ње из вор них срп ских оби ча ја у 
по је ди ним ме сти ма и на се љи ма и по при ма ње ту ђих зло ви ча ја, ка ко 
их он сли ко ви то на зи ва; скре ну ће па жњу на ло ше, страњ ске ути-
ца је, па и по ја ве уни ја ће ња/по ри мља ва ња пра во слав них на под-
руч ју Жум бер ка и у око ли ни Се ња: „По шко ла ма уче дје ца већ по 
рим ском оби ча ју мо ли тви це, кр сте се пе те ри цом, ста ри је ба ке још 
се срп ски пре кр сте. Зна ду још за не ку ома ју од кр сно га име на. Сви 
го во ре срп ски, али ми је ша ју, на пр. ‚ва зам’, ‚је зус’.”

На ро чи то ће упо зо ри ти – још у оно вре ме – „на про па да ње 
на род но га оди је ла”, ка ко пи ше, „ши ром Кра ји не”, у што се уве рио 
по во дом ве ли ке ет но граф ске из ло жбе сло вен ских на ро да у Мо скви 
1867. го ди не, на ко јој је и Бе го вић уче ство вао са кра ји шким/гра ни-
чар ским екс по на ти ма: „Са сви ју стра на до би вах од зи ве: не ма ви ше 
цр квар ско га оди је ла, ста ја ће ру во све је по не ста ја ло, из је де нас си-
ро ти ња и по тре ба сва ко ја ка. Је два сам на ба вио ше ре жан ско (жан-
дарм ско/по ли циј ско) оди је ло на Пер ни, и ви ше баш ни кр пи це 
из ци је ле ове не ка да бо га те и ру вом по но си те Кра ји не – нај ве ће га 
ово га у Срп ству вла ди чан ства, ко је бро ји око три ста иља да ду ша.”

Са уви дом у не ве се ло ста ње ства ри, Бе го вић ће, ну јан, не ве се-
ло за кљу чи ти: „Па ево ова ко је про па да ла би је ла но шња, а на ста-
ја ла пла ва. Ма на то ме не оста ло, не го свје ти на на ме че на на мо ду; 

ви дим ја сву бра ћу ши ром – ми ром до мо ра из ми ре ну и у јед но ко-
ло за гр ље ну...”

Тринароднацвета
По пут шко ло ва ног ет но гра фа или ет но ло га, Бе го вић ће сво ју књи-
гу Жи вот и оби ча ји Ср ба Гра ни ча ра за по че ти „од те ме ља”, из фун да-
мен та: де таљ ним опи сом оде ће/но шње, на чи ном оде ва ња и из ра-
дом оде ви на. При ме ти ће да „Ср би по ва ро ши ма не ма ју сво га на-
род но га оди је ла, већ се оди је ва ју, му шко и жен ско, ма ло и ве ли ко 
као и оста ли што но ри јеч: ‚по мо ди’”. При то ме ће под се ти ти „да 
је жен ски ње оста ја ло нај вјер ни је на бра ни ку срп ске на род но сти и 
пра во сла вља!” За па зи ће сле де ће: „Од мах ка ко су Срп ки ње по љу-
ља не у пра ђе дов ској вје ри – под ме та ли њи ма рим па пи ну, би ло то 
ла ти на штвом, или та ко на зва ном ‚уни јом’ – од мах је гу био се ту да 
сав на род ни жи вот и оби чај.”

Гра ни чар ска на род на оде ћа/но шња из ра ђи ва на је од пр ти-
шта и сук ни шта. Пр ти ште се пра ви од ке те на и ко но пље, и бе ле је 
бо је и ве же но, а сук ни ште се до би ја од ов чи је ву не, и бе ле је бо-
је, али мо же би ти и бо ја ди са но. Од пр ти шта се из ра ђу ју му шке и 
жен ске ру би не, као и руч ни ци/пе шки ри, руп ци, плах те и по ња ве. 
Од сук ни шта се тка ју раз не ша ре ни це: биљ ци, пре га че, тор ба ко-
ви, тор бе и би са ге, ћи ли ми, по ја се ви, ка ни це, а кро је се и хла че, 
ха љи не и ка ба ни це. У ову по тку од сук ни шта ме ша се и ко стрет 
(ко зи ја дла ка), да би тка ни ца би ла твр ђа и оштри ја. Бе го вић ће по-
тан ко опи са ти „тех но ло ги ју” бо ја ди са ња сук на и из ра ђе ви на од 
ње га. Осно ва те на род не „тех но ло ги је” је „мор ни ло нац” у ко ме 
се у во ди ку ва ла ја се но ва и јо ши ко ва ко ра (а ста вља ле су се и раз не 
тра ве и дру ге вр сте ко ра, од че га се до би ја ла же ље на бо ја), до да ва-
ло тип са ло (не ка вр ста хе миј ског рас тво ра), где се по та па ло сук но 
и оста ја ло по не ко ли ко да на, да би се по том ва ди ло ван, пре пи ра ло 
и су ши ло, и опет под вр га ва ло слич ној тех но ло ги ји. Бе го вић ће до 
тан чи на опи са ти ка ко су се до би ја ле цр на, пла ва, зе ле на, цр ве на, 
жу та и мо дра бо ја. Три су основ не бо је (цве та, ве ли Бе го вић) би-
ле нај за сту пље ни је у на род ном оде ва њу Гра ни ча ра: бе ла, мо дра и 
цр ве на. „Што је жи во ти је ло ду ши – то је оди је ло на род но Ср би ну 
и Срп ки њи”, ус клик ну ће Бе го вић, и го то во пе дант но шћу ка квог 
ста ти сти ча ра по бро ја ти сва се ла и на се ља на Ба ни ји и Кор ду ну, 
де лом у Ли ци и По са ви ни, као и не ка се ла на Су вој ме ђи, са бо-
сан ске стра не, где су Ср би пра во слав не ве ре жи ве ли, да би чи та о-
ца упо знао „где се, шта и ка ко но си” од оде ће/но шње, или ка квог 
дру гог уре са/укра са. „Ђе вој ке пле ту ви ти це и са ви ја ју око гла ве. 
Же не но се би је лу пе чу и пра ве ‚кљун’. Мин ђу ше и са пи ња че су 
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Све ти тељ ској гла ви:
Та мо вјен ци, та мо сла ва
Гђе наш срп ски па стир Са ва,
Пој те му Ср би пје сму
И утрој те! 

Дра га на ша Ба ни јо!
Ли ко и Кр ба во!
Са сви стра на сви Ср би,
С мо ра и с Ду на ва...

„Божићјејесенскисветац”
Пи шу ћи о ка лен да ру Ср ба Гра ни ча ра, ме ре њу и ра чу на њу вре ме-
на и ње го вих ме на, Бе го вић ће ус твр ди ти: „Ср би бро је да не и го-
ди не по зви је зда ма, ту је Мје сец мје ро да ван; по Сун цу се од мје ра ва 
дан, а по зви је зда ма – ноћ. Мје се це зо ву у го ди ни обич но по све ци-
ма и го до ви ма. Је сен на ста је око Ма ле Го спе, а свр шу је са Бо жи ћем, 
ко ји је је сен ски све тац. Зи ма на ста је око мла до га Бо жи ћа, а свр шу је 
око Му че ни ка. Про ље ће на ста је од Све тог Три пе или од Му че ни ка, 
па тра је до Ђур ђев да на; ље то по чи ма од Све тог Ђур ђа па до Дми-
тро ва да на. Го ди на цр кве на по чи ма 1. сеп тем бра, ту је нај ве ћи све-
тац Бо жић. У ко ји дан Бо жић, у онај дан је и Ђур ђев дан; од Бо жи-
ћа до Ђур ђев да на се дам на ест не ђе ља. Бо жи ћа су три да на: Бо жић, 
Бо жиј дан и Стје пан дан. У ко ји дан Бад њи дан, у онај је Јо вањ дан и 
Све ти Са ва...” Опи су ју ћи, бри жљи во, све цр кве не све це и пра зни ке, 
њи хов зна чај у на род ном и цр кве ном жи во ту, као и на чи не њи хо-
вог свет ко ва ња/пра зни ко ва ња – Бе го вић ће за бе ле жи ти и си ја сет 
на род них ве ро ва ња, из ре ка, за па жа ја и по у ка, је зич ки све де них, и 
до ње го ве књи ге го то во не по зна тих. Ево са мо не ких: „Све ти Са во 
је сре до зи мац: ко ли ко ‚ра не у ам ба ру, и ко ли ко кр ме у ко та ру до 
Све тог Са ве, то ли ко још тре ба и по сли је.” „На Му че ни ке јед нак 
дан и ноћ.” „До Пре о бра же ња не ва ља се гро жђе зо ба ти.” „По сли-
је Пре о бра же ња не ва ља се ку па ти.” „На Ма лу Го спу јед нак дан и 
ноћ.” „Цвјет на не ђе ља је са мо ста лан пра зник ску па са Ла за ре вом 
су бо том. И ве ли ка је осми ца са мо ста лан пра зник, оди је љен за се бе 
од ча сни јех по ста.” Ево и не ко ли ко за го не та ка у не по сред ној ве зи 
са цр кве ним пра зни ци ма и не бе ским те ли ма: „Жли ца ма сла све му 
сви је ту до ста (Сун це).” „Коњ зе лен ко све по ље пре ка са, ни ђе ко пи-
та не по ква си (Мје сец).” „Уве че се ше ни ца по си ја, ују тро се об ра, 
ни ђе зр на не оста (Зви је зда но не бо).”

„Кр сно име је (у на ро ду по зна ти је као крснаслава, прим. аут.) 
Ср би ну при ро ђе ни све тац”, за пи са ће Бе го вић, и го не та ју ћи ка да је 

већ про ста њи ма би ла и пла вет на но шња, па опо па сти ли ку по ва ти 
ша ре ни ло па ша ре ни ло, да се са мо да ље ви ди...Чи ву тин упа зио 
лу ду свје ти ну, те их по слу жио до ми ле во ље, а се би за увар.”

Пи шу ћи о гра ђе ви на ма и гра ђе њу, Бе го вић ће уз ви си ти ге-
ниј „на род ног умо тво ра ко ји је про сла вио срп ске гра ђе ви не на род-
не”, и чи та о ца оба ве сти ти да су „по Ба ни ји бла го сло ве ној ку ће од 
ра сто ви јех пи ле ни ца на по друм гра ђе не, и са ва ја том про ви ђе не”, 
те да је „кров од по ча вле них ра сто вих да са ка, а та ква су и оста ла 
ста ња.” До да ће да је ви ше ку ћа цре пом по кри ве них, не го сла мом. 
Као ре мек-де ло на род ног гра ди тељ ства спо ме ну ће и цр кву у Пла-
шком, ко ја је са гра ђе на 1756. го ди не и по све ће на Ва ве де ни ју пре-
све те Бо го ро ди це. Ико но стас у овој све ти њи из ра дио је „ака де мик 
и сли кар Ми ха и ло По по вић, ро дом из Пе три ње”, при по ме ну ће 
Бе го вић. Упо зна ју ћи чи та о ца са ен те ри је ром гра ни чар ских ку ћа и 
цр ка ва, он ће се по себ но за др жа ти, што је и при род но, с об зи ром 
на ње гов све ште нич ки по зив, на опи су уну тра шњег пеј са жа бо го-
мо ља. Та ко ће ис та ћи да је у цр кви на Слу шни ци „Све та Пет ка у 
срп ском на род ном ру ву, са пре га чом, зу бу ном, с ка пом пу ли ја том, 
а ко шу ља се би је ли, као оно пре о браз на Та во ру.” Исто је, пи ше 
Бе го вић, и у цр ква ма у Ље сков цу, на Ма рин до лу и у Сје ни ча ку 
(Кор дун), „гдје су све ци срп ски у пу ном оди је лу на род ном.” Ово 
за па жа ње је ве о ма дра го це но, до стој но лу цид ног ет но ло шког или 
ет но граф ског уви да, чист на уч ни фа кат, и оно да нас (но стал гич-
но) све до чи о сна зи и пу но ћи на род них оби ча ја и жи во та ко јим су 
жи ве ли Кра ји шни ци/Гра ни ча ри, ко ји су, ето, и сво је све це обла-
чи ли у на ро де ру би не.

Као и у оде ва њу и из ра ди оде ће, Бе го вић ће и у град њи ку-
ћа и дру гих обје ка та уочи ти ту ђе, страњ ске ути ца је, ко је он на зи-
ва ва ро шким/го спод ским/град ским. Уз сва ко по гла вље/те му из 
на род ног жи во та и оби ча ја Ср ба Гра ни ча ра, Бе го вић је чи та о цу 
по да рио и ру ко вет на род них пе са ма ко је, осим што се хар мо нич-
но укла па ју у пред мет ет но граф ског и ет но ло шког ис пи ти ва ња/
из ла га ња, исто вре ме но и илу стру ју дух и есен ци ју на род ног жи-
во та и оби ча ја у њи хо вом де сти ли са ном, чи стом ста њу. Да нас је 
ма ло шко ло ва них љу ди ме ђу Ср би ма ко ји зна ју да је, на при мер, 
про то тип на да ле ко по зна те и слав не хим нич не пе сме Све том Са ви 
на пи сао упра во Ни ко ла Бе го вић, за вре ме сво га све ште ни ко ва ња у 
Пер ни, на Кор ду ну. Ево „пра о бра за” те пе сме:

Ус клик ни мо са љу ба вљу
Све ти те љу Са ви;
Срп ске цр кве вр хов ној 
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Ду жну па жњу у сво јој књи зи Бе го вић ће по све ти ти и по ја ви по-
бра тим ства у на шем на ро ду, па ће, с тим у ве зи, на пи са ти: „По-
бра тим ство је ду хов на свој та у нас Ср ба ља. Цр ква срп ска је на ше 
по бра тим ство осве шта ла. Од не бра та – бра та пра ви ла – то је по-
зив и по сла ње Хри сто ве цр кве. (...) На му ци и Ср би су на шли сво је 
див но по бра тим ство! (...) У Ср ба ља је пре че ду хов но не го и крв но 
род бин ство!” Ево и јед не гор ко-оту жне пе сме о то ме, под на сло вом 
Гри је хо та је по бра ти ма уври је ди ти: „Јо во бра те! жао ми је на те! / 
Мо ја дра га ‚оће по ћи за те; / (Не узми је, мој по Бо гу бра те!) / Све-
му ми је ро ду оми ље ла: / Мо ме ба би двор бом и угод бом; / А ма те-
ри ро дом и пле ме ном; / Мо јој бра ћи ли је пим уз ра стом / А се ја ма 
ду ги јем ко са ма; / Мен’ ју на ку цр ни јем очи ма. / Не узми је, мој по 
Бо гу бра те, / Са бља ми се са ма ва ди на те!”

У ду ху оно га вре ме на би ле су (и при зна ва ле се, фор мал но и 
су штин ски) три ве ре у срп ском на ро ду: пра во слав на, рим ска и 
му ха ме дан ска. Бе ја ше то фор му ла сло вен ско-пле мен ска и на род-
но је зич ка, на ко јој ће и Вук Сте фа но вић Ка ра џић из гра ди ти сво-
ју књи жев ну фи ло со фи ју, ипак чи сту и не на тру ње ну, при ли ком 
опо шља ва ња ка пи тал них по сло ва, по гла ви то у на шој на род ној 
књи жев но сти, па и ре фор ми са њу је зи ка и пи сма, ко је је по че ло по-
нај пре лин гви стич ким ра до ви ма Са ве Мр ка ља и Лу ке Ми ло ва но-
ва, не срећ но скрај ну тих и за бо ра вље них. Ни Бе го вић не ће за о би ћи 
ову „де жур ну” те му, али са пу ном све шћу о срп ској на род но сти уте-
ме ље ној на име ну, је зи ку и пра во слав ној ве ри, и не ће под ле ћи ни ка-
квим ре то рич ким/сла ду ња вим фло ску ла ма о илир ској иде ји сло-
вин ства и ју го сло вен ства ко ју су ко ва ли Штро сма јер, Гај или Рач ки, 
на на ков њу хр ват ског кап то ла. Да нас се, по сле свих оних там них 
исто риј ских на сла га и тра гич них по у че ни ја ко ја су Ср би као на род 
по лу чи ли, на дух то га бив шег вре ме на „јед ног на ро да са три ве ре” 
мо же мо при се ћа ти са мо са гор ким, трп ким оку сом у свих шест чу-
ла. Са осе ћа њем жа ље ња у го ле мој за блу ђе но сти.

Го во ре ћи о шко ли у Ср ба Гра ни ча ра, Бе го вић ће под се ти ти 
да „Ср би има ју сво је на род но ми шље ње уоп ште и о шко ли”, па 
ће, с тим у ве зи, за па зи ти: „Не ка да ни је би ло књи ге, па оста ло оно 
што се ка же: ‚Ста ри ја гла ва од књи ге.’ (...) И на оди је лу срп ском 
мо же се ра за бра ти по ко је на ше ста ро сло во. Вр ло че сто у ве зу ви-
де се са ви ју ци слич ни пи сму: С, И, О, Ж. (...) На ше тка ње и ве зи ље 
не ма ју ре дов не шко ле за руч не по сло ве сво је; њи ма је срп ска ку ћа 
сва шко ла; оне уче јед на од дру ге тка ти и ве сти. Па има се бог ме 
шта и ви ђе ти! Ту су пре га че раз лич не вр сте; ни за че, прућ ка ши це, 
иве ра че, кр ста ши це и ко ла ши це; ту су раз лич ни ве зо ви; во ди це, 

оно на ста ло, ка за ће: „От ка да је Ср ба ља, од та да је кр сно име...Ци је-
ло пле ме има сво је за дру жно кр сно име. Ови су ме ђу со бом ро ђа ци 
по пре зи ме ну, а ду хов на свој та по – кр сном име ну...” Пи шу ћи о 
то ме ка ко је по ста ло кр сно име, он ће пре до чи ти: „Ср би су кр шта-
ва ни око раз ли чи ти јег све та ца, па ове ку ће узе ле по сли је те сла ве 
тај дан и то га све ца. Дру ги опет дру го ја че го во ре. Ово ка жу: пра-
дјед јед ног пле ме на кр штен је на име не ко га све ца...па ро до ви и 
пле ме по шту ју име и сво га пра дје да под ње го вим име ном, и за то се 
про зва ло кр сно име...” Бе го вић ће по том ис црп но опи са ти об ред 
сла вље ња кр сно га име на, и све еле мен те тог об ре да: слав ску мо ли-
тву, здра ви це, про скур но сло во, кр сно име, кр сну све ћу, кр сно ко-
љи во, кр сни ко лач, кр сну мо ли тву, го збе/је ла...Слав ских мо ли та ва 
и здра ви ца има го то во ко ли ко и сла ва ра, од но сно срп ских ме ста и 
на се о би на. Оне су ве о ма ма што ви те, је зич ки раз и гра не и по пра-
ви лу опо е ти зо ва не. Ево са мо не ких де ло ва слав ске мо ли тве: „Да се 
ве се ли Пе тро ва го ра, Ве ле бит-пла ни на и све ти ма на стир Ко мо го-
ви на!” „На здра вље жи ви ма, на спа се ње по кој ни ма!” Ево и не ко јих, 
нај за ни мљи ви јих здра ви ца ко је се „де кла му ју” уз ча шу ви на или 
ра ки је, а тих на здра ви че ња има се дам. Че твр та ча ша: „У бир ти ју 
не свра ћа ли, на пу ту не пре ва љи ва ли! По су до ви ма се не ће ра ли, а 
бу да ли опро сти ли! Ту ђе ме ђе не пре о ра ли, ту ђе му ке не же ље ли!” 
Пе та ча ша: „За крат ко је тур ске си ле, про кле те не вје ре и ла тин ске 
му дри не...” Ше ста ча ша: „Бо га се бо ја ли, ду ше не огри је ши ли, жи-
ве по ми ња ли а мр тви јем спо мен чи ни ли! Љу ди ма се не омра зи ли, 
а обра за не оцр ни ли! Ду шма ни ну се не умо ли ли! На ше слу ге не 
су кра ти ли, на ше си ро те не за бо ра ви ли, већ се за њих мо ли ли, да 
их Бог из ба ви лу га про сти ра ча и пе пе ла по кри ва ча...!” Сед ма ча-
ша: „У сед ми дан Бог је по чи вао. И ја ве лим: ви та је ло, уз ви го ре 
гра не, дај нам Бо же, сви ма ску па здра вље!” Сво ме из ла га њу те ме 
о кр сном име ну, Бе го вић је при кљу чио и ру ко вет (при год них) на-
род них пе са ма, ме ђу њи ма и јед ну ве о ма за ни мљи ву, са кру шним 
мо ти вом, под на сло вом Би је ло ли це у би је лој по га чи:

Дра га мо ја! (ја жа ло сти мо ја!)
По шаљ-де ми слат ка уста сво ја,
Слат ка уста – у слат кој на ран џи –
По шаљ-де ми цр не очи сво је,
Цр не очи – у цр ље ном ви ну – 
По шаљ-де ми би је ло ли це сво је, 
Би је ло ли це – у би је лој по га чи! 
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Ал’ ни је ка’ на те. 
―――――――――――――
Бо жић, Бо жић-ба та,
Но си ки ту зла та,
Да по зла ти вра та,
И обо ја по бо ја,
И сву ку ћу до кра ја.

Пи шу ћи о дру гој ве ли кој сла ви у Ср ба – о Са вин да ну / Све том Са-
ви, Ни ко ла Бе го вић ће за бе ле жи ти и ово: „Ја ка је ри јеч, да је на и ме 
у Ру си ји шља ка св. Са ве, што су Тур ци још са дру ги јем ства ри ма за 
уздар је да ли Ру си ма, а то је би ло ова ко: Оби ла зио је дан пут тур ски 
цар ру ско га, те кад по ша’ ку ћи, ис пра ти ли га цар и сва ца ре ва род-
би на. Сyлта ну до пад не се не ка ру ска прин це за, е он бог ме за пи та 
је (за про си) у ца ра. Ру си ма муч но то би ло, те шко да ти сво је ди је те 
Тур чи ну, а још те же не да ти, јер ме ђу ца ре ви ма има оби чај, што за-
тра жи је дан од дру го га, то се мо ра да ва ти. Ов ђе ти цар ска пре тек-
не Бо жи ју: Ру си не смје ли кр ши ти оби ча ја, те да ду сво ју кне ги њу 
ли је по сул та ну. Кад до ђе у Ца ри град, зов не сул тан сво је ви ђе ни је 
Тур ке, све им ка же, те их пи та да они ње га са вје ту ју што би Рyси ма 
за уздар је да ти мо га’? Ови се са да за ми сли ли, те ће го во ри ти: ‚Ово 
ће мо – оно ће мо.’ Али ни ко не ре че ца ру по во љи. Зов не сул тан 
од не ка да па три ја ра, а овај од го во ри: ‚По дај ти њи ма ли је по, ца ре: 
по кров св. Бо го ро ди це, оде жду св. Јо ва на и шља ку св. Са ве, што је у 
цр кви Све те Со ви је...’ Ово се сул та ну до па ло. ‚Оће да ти, а ми слио: 
за што не бих дао, шта ће то ме ни...”

Пи шу ћи о Ча сном по сту (по све ће ном вре ме ну ко је тра је од По-
кла да до Цвет не не де ље), Бе го вић ће за њ ре ћи да је (оно) „ду хов но 
хри шћан ско про ље ће”. Пре до чи ће и опи са ти цр кве ни ка рак тер и 
на род ни зна чај /оби ча је (по во дом) Чи стог по не дељ ка, По бу сног 
по не дељ ка (па да по мла до ме Вас кр су), То до ро ве су бо те, Чи сте и 
Па чи сте не де ље, Сре до по сне не де ље (сре ди не Ча сног по ста), Ла-
за ре ве су бо те, Цве ти, Ве ли ке не де ље, Ве ли ког че тврт ка, Ве ли ког 
пет ка, Ве ли ке су бо те, Вас кр са, Бла го ве сти. „Са чи стим по не ђељ-
ком от по чи ње ве ли ки пост”, под се ти ће. А „чи ста не ђе ља је пр ва 
не ђе ља по ста”. Па чи ста не де ља је „ци је ла не ђе ља, дру га по ре ду”. 

„У Ве ли ки че твр так дје вој ке из ми ва ју сво је ко се, да им бу ду чи сте, 
здра ве и ве ли кач ке. (...) На Ве ли ки пе так по ди же се ‚гроб’ Хри стов 
у цр кви. (...) У тај дан обич но не би ва слу жба Бож ја. Не пи је се ви но. 
У ку ћи ја ки су оби ча ји: не ће ди ра ти у зе мљу, не оре се и не ко па; 
ва ри во се не је де, већ ако се хо ће мо же се ко при ва оба ри ти. До сун-
ца ва ља се гуц ну ти по кап ца ра ки је. То је до бро од гро зни це. (...) 

кр сти ћи, пи ја ви це, зу би ћи..., ту су по ја се ви од сва ке вр сте, ка ни це, 
стру ке; ша ре ни це, ша ло ви са гру ди ца ма, па биљ ци раз лич ни...”

„ТиматерицрквиХристовој,крвцурађао”
Пи шу ћи о „оби ча ји ма око све та ца и го до ва”, о Ма лој Го спи, Све тој 
Пет ки, Све том Аран ђе лу, Све том Ни ко ли и Ро жде ству Хри сто вом, 
Кр стов да ну и Бо го ја вље њу, Све том Са ви, За ду шни ца ма (про лет-
њим), ме со је ђу и по кла да ма – Бе го вић ће, сход но цр кве ном уче-
њу и на род ном по и ма њу – по гла ви ту па жњу по све ти ти Бо жи ћу. 
Нај ве ћем и нај ра до сни јем, уз Вас крс, да ну, пра зни ку и сла ви хри-
шћан ској. Пра во слав но срп ској. Го во ри ће о Бад њем да ну, вер те пу, 
сла ми, жи ту, кво ца њу, ра но ју тре њу (уз упа ље ну луч) на из вор, по 
во ду, о че сни ци, ва си ли ци, ко вр та њу, пе че ни ци, по ла зни ку/по ло-
жај ни ку... Све до чи ће ка ко се Бо жић про сла вља у Пла шком (у ње-
го во вре ме се ди шту вла ди чан ском), на Пер ни и Ма шви ни (Кор-
дун), у Кор је ни ци... Пом но ће за бе ле жи ти оби ље дра го це них по-
сло ви ца, из ре ка, по у ка и на род них/цр кве них оби ча ја и ве ро ва ња 
ко је од пам ти ве ка ба шти ни Бо жић и ње го во пра зно ва ње у Ср ба 
Кра ји шни ка. Ево са мо не ких: „И пти чи ца у го ри Бо жи ћу се ве се-
ли!...Сви фи ло зо фи на сви је ту да се са ста ну на јед ном мје сту, па 
да они ову на шу по сло ви цу про у че, они би се по кло ни ли пред на-
ро дом, и сва ки би се вр ло ра до при љу био име ну и по но су ср бин-
ско ме...!” Опи су ју ћи, по дроб но, Бо жић ње оби ча је на Пер ни, где је 
Бе го вић и нај ду же све ште ни ко вао – он ће за бе ле жи ти и ово: „Го-
спо дар иде пче ла ма, но си пу ну ча шу ви на, па на здра вља: ‚Че стит 
вам Бо жић, ми ле ‚че ли це, ви ме ни во ска и ме да, а ја ва ма ста ји ну!’ 
Па здра ви цу ис пи је. (...) Го спо дар на то чи пу ну бо цу ви на, па иде у 
ви но град, ста не код пр во га па ња, те на здра ви: ‚Здрав и ро дан ми 
био, ви но гра де, мој .ли је пи ру ко са де! Ти ма те ри цр кви Хри сто вој 
крв цу ра ђао, а ме ни слат ку ка пљи цу да вао. Бог ми те чу вао и ве-
се лио!’ – на пи је се из бо це, па обре же ло зу ка ко ва ља да се обич но 
об ре зу је, па он да све оно ви но из бо це за ли је око па ња.” Бе ле жи и 
бо жић не пе сме:

У Бо жи ћа три но жи ћа;
Је дан ре же ве се ли цу,
Дру ги ре же пе че ни цу,
Тре ћи ре же сир Бо жи ћу.
――――――――――――――
Ој Бо жи ћу! бра те мој,
До бро ми је на те,
А два да на за те,
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пле ту ви јен це и ме ћу их на кро во ве, на то ро ве и пче ли ња ке.” А 
о Усје ко ва њу/Усје че њу гла ве Јо ва на Кр сти те ља за пи са ће ово: „На 
Усје ко ва ње ни шта се не ра ди у ру ка ма и у по љу. Све тац је. У они-
јем кра је ви ма око Ја се нов ца ре ку: ‚Усје че ње’. Ни цр но ви но не пи је 
се, јер је крв св. Јо ва на про ли ве на. То ли ко др же, да је то утор ком де-
си ло се, па до да ју: ‚ Е – да се зна ти мо же са мо још и ура, кад је гла ва 
Јо ва но ва осје че на, па ту уру ми ро ва ти, он да по сли је то га мо гло би 
се ци је ло га да на ра ди ти. – Ма не зна се пра во...”

„Свогавојнанезовеименом,већ:Он,онај,мој”
По себ но, ве о ма ис црп но по гла вље Бе го вић је по све тио же нид би/
уда ји и бо га тим на род ним оби ча ји ма ве за ним за ове (ан тро по ло-
шке) ци клу се би о ло шке об но ве/при ра шта ја. „Три су оби ча ја”, ве-
ли он, „не раз дру жи ва, три су мо мен та по бра ти ми ла све че ти ри 
глав не ма сти ро да људ ско га! Ова ко ми слим: ро ђе ње, же нид ба и 
смрт – ово су та три по ја ва јед на ка и исто вјет на у свих пет ди је-
ло ва сви је та.” Ни на род но пре да ње ни је оста ло ду жно фе но ме ну 
же нид бе/удад бе: „Не зна ју се ца ре ви; / Не по зна ју кра ље ви; /Не 
уз но се бо га ти; / Не ни ште се убо ги / Сви смо рав ни пред Бо гом!” 
Као и овај дво стих: „Во лим би ти мор ским ри бам’ хра на / Нег’ љу-
би ти свој зе мљи ду шма на.” По гла ви то су опи са ни оби ча ји са под-
руч ја Ба ни је, и ево не ких из ре ка и по у че ња о мо рал ном ли ку де-
вој ке и ње ном (узо ри том) по на ша њу: „Сва ко ме ли је по ре ци, али 
ср це чу вај сво ме су ђе ни ку.” „Дје вој ка во ли цви је ће, па ки ти ку ћу 
и про зо ре.” „У ру ка ма јој је де ло руч но сваг да, осим већ оста ло га 
по сла до ма ће га.” „Она ра до пје ва, гђе је пје сми мје сто.” „Ниг ђе се 
дје вој ка не ће оса ми ти, или је с ро дом, или са дру га ри ца ма, ра ди је 
са жен ски јем ро до ви ма она се дру жи.” О про сци ма, ја бу ци (да ро ва-
њу де вој ке), пр сте ну (и пр сте но ва њу), сва то ви ма (по зи ва њу у свад-
бу и њи хо вом устро ју), ку мо ви ма, вен ча ни ку и вен ча њу, пи ре ва њу 
(до ла зак сва то ва у де вој чи ну ку ћу), ки ће њу сва то ва, са мој свад би 
и свад бе ним да ро ви ма, о бу кли ји, о ча у шу/ста ром сва ту/до мо у-
стро ји те љу свад бе не про це си је, о ко лу, ис прат њи мла де/де вој ке из 
ње не ку ће и од во ђе њу (са сва то ви ма) ђу ве ги ји ној/мла до же њи ној 
ку ћи, где свад бо ва ње зна де да по тра је и по три да на и но ћи, без 
пре стан ка – Бе го вић ће до тан чи на, и у ни јан са ма, сли ко ви то де-
та љи са ти. По себ на па жња по све ће на је мла ди/де вој ци, што и не 
тре ба да чу ди, с об зи ром на твр де па три јар хал не оби ча је ко ји су у 
то вре ме вла да ли на Гра ни ци, то јест у Вој ној Кра ји ни, где је по себ-
но апо стро фи ра на под ре ђе на уло га же не. Ево не ких „уз гре ди ца” о 
уло зи мла де: „Све кра зо ве мла да ‚ба бом’, не гђе ‚ћа јом’ или ‚ћа ћом’; 
све кр ву ‚мај ком’; вој на (су пру га, му жа) не зо ве име ном, не го ре че: 

На Ве ли ку су бо ту, ују тро ра но, иде се на ‚спро вод’ Ису са Хри ста. 
По сли је, пре ко да на, спре ма се ку ћа за су тра шњу сла ву. Ко ко ши ја 
ја ја вар зи ла ју, па дје вој чи це ша ра ју ја ја на сва ке ру ке. (...) Бла го ви-
је сти су сла ва све те Бо го ро ди це. (...)” Бе го вић ће при по ме ну ти да 
се у срп ским цр кве ним књи га ма Вас крс још зо ве и Пас ха, и с тим 
у ве зи не ће про пу сти ти да за бе ле жи и ово: „Ру си су чу ва ри књи ге 
и је зи ка Ћи ри ло во га. У на ши јем срп ски јем зе мља ма то се из ми је-
ни ло уне ко ли ко. Та ко је по ста ло ‚Ус крс’. Ма ова ко ни је све ти Са во 
кр њио ри јеч све ту, не го је др жао све ти њу – за све ти њу. Па ова ко 
ва ља и на ма да смо до сљед ни у цр кви на шој...!

„НаИвањданСунценанебупоиграва”
Дру гој, пак, ве ли кој про лет њој сла ви Ср ба – Све том Ђур ђу и на-
род ним оби ча ји ма ве за ним за њ на под руч ју Кор ду на, Пла шко га 
(Ли ка), али и Бо сне (по гра нич ни по јас уз Вој ну Кра ји ну, где су у 
ве ли ком бро ју жи ве ли Ср би пра во слав но га за ко на) – про та Бе го-
вић ће по све ти ти зна чај не рет ке, али и сти хо ве из на ро да, по пут 
ових: „Ве се ли се, зе мља Бо сна рав на! / Ево те би ље та и про ље ћа, / 
И Ђур ђе ва би је ло га дан ка, / Ко ји но си угод не да ро ве: / Ти је ро се, 
зе ле не ду бра ве: / Про ли ста ће го ра Бу ко ви ца; / За ку ка ће цр на ку-
ка ви ца – / Од Ла за ра до Пе тро ва да на.”

А о Ви дов да ну ће за пи са ти „да дје вој ке бе ру ви дић (си ћу шно 
цви је ће цр вен ка сто га пер ја, а има и пла во га) ко је ме ћу под уз глав-
ни цу да на сну ви де сре ћу сво ју – сво га су ђе ни ка.” За бе ле жи ће ка-
ко се све ти Вид про сла вља(о) у Кар лов цу: „Срп ска на род на учи-
тељ ска шко ла сла ви овај дан. Слу жи се слу жба у цр кви, па по сли је 
иду те пре ли је ва ју гро бо ве за слу жни јех љу ди за вје ру, про свје ту и 
обра зо ва ност! На ре ду су гро бо ви два ју вла ди ка: Лу ки ја на Му шиц-
ког и Јев ђе ни ја Јо ва но ви ћа; срп ско га пје сни ка Ни ко ле Бо ро је ви ћа, 
и њих ви ше до бро тво ра исто га за во да, као и пре ра но пре ми ну ли-
јех пи то ма ца и дру го ва сво ји јех. Нај мла ђи опла ки ва ни суч лан је 
не за бо ра вље на учи те љи ца Ми ле ва Па ри по вић(а).” О то ме ко ли ко 
је ве лик и зна ча јан цр кве ни и на род ни пра зник Ивањ дан (ро ђе ње 
све тог Јо ва на), Бе го вић ће под се ти ти: „Ивањ дан је ве ли ки год, са-
мо сун це у тај дан по и гра ва на не бу...” О оби ча ји ма у Кор је ни ци 
(Ли ка) по во дом овог ве ли ког хри шћан ског пра зни ка, он ће за пи-
са ти: „Уочи све тог Ива на на бе ру дје вој ке би је ло га цви је ћа па на-
ди је ва ју у си то, или за дје ну брв на. Сва ко ме че ља де ту на ми је не по 
цви јет. Сју тра дан при је сун ца иду к цви је ћу те гле да ју ка ко во је: да 
ли је ве се ло или по ку ње но, уве ну ло. Чи је цви је ће сто ји ве се ло, тај 
ће би ти та ко ви ци је ле го ди не; а чи је је уве ну ло, тај ће би ти не ве-
сео, бо ле стан, или умри је ће те го ди не. – Та ко ђе од та кво га цви је ћа 
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у со би. Код ње га ви ше гла ве го ри во шта на сви је ћа, а че љад ре дом 
чу ва ју сво га по кој ни ка. Во де што се за те кло у ку ћи то про ли је ва ју.”

О на род ним збо ро ви ма ко ји су углав ном одр жа ва ни ис пред 
цр кве них хра мо ва, свет ко ва њу том при го дом, при го дом ве ли ких 
пра во слав них пра зни ка, игра њу ко ла, ве се ље њу и пе ва њу, Бе го-
вић ће за пи са ти: „Ко је за вје тан, тај иде пје ши це до цр кве, или се и 
во зе. У оди је лу цр квар ском до ла зи му шко и жен ско, ма ло и ве ли ко, 
ста ро и мла до. У ста ри је ври је ме код сво ји јех до ма ћи јех цр ка ва, па 
ота ле са ли ти јом и све ште ни ком пу то ва ли би у ре ду и са мо ли твом. 
Ова ко ве ли ти је гле дао сам код ма на сти ра Го мир ја. Као не бе ске 
вој ске ви ју га ше се цвјет на сти ви је нац пре ко они јех ча роб них го ра. 
Сва ко но си са со бом ми ри са ву ду шу сво ју и у тор би го то ву хра ну 
за тај дан.” Ево и не ко ли ко збо рар ских пе сми ца: „Ој, ја во ре, ја во ре 
/ Ти си др во нај бо ље / Од те бе се гу сле пра ве /Да Ср би сла ве – Ша-
лај.” „Са ра је во и Бо сна – / Сва ка мај ка жа ло сна, / Ко ја сво га син ка 
спре ма / Ца ру за вој ни ка.” „О, мој ца ре ве се ли! / Те шко ли ме оже-
ни; / Оже ни ме пу шка тво ја, / Ој жа ло сти мо ја.” „Дра го мо је, три 
жа ло сти мо је! / Пр ва жа лост: што се не гле да мо; / Дру га жа лост: 
што се не љу би мо; / Тре ћа жа лост: што се не узме мо.”

Осим о Сун цу, као цен трал ној зве зди, на ма нај бли жег не бе-
ског устро ја на зва ног по ње му, Бе го вић је за бе ле жио и ра зна на-
род на ве ро ва ња, „на род не по гле де” и на оста ла не бе ска те ла: Зе-
мљу, Да ни цу, ре па те зве зде, Ку мо ву сла му... „Да ни ца се ра ђа у зо-
ру, пред сун цем. Ка ко се она ро ди, Сун це оба сја ва ли цем сво ји јем, 
па она пу ту је пред Сун цем. Да ни ца је Сун че ва чу ва ри ца, пут ни-
ца”, пи ше Бе го вић. О гро му ће за пи са ти ово: „Пу шка бож ја има 
ву не не но ге и гво зде не ру ке.”

Хајдуци,ТадићиСочивица
Да бо ме, и хај ду ци ма и хај ду ко ва њу Бе го вић ће по све ти ти ду жну 
па жњу, па ће већ у увод ној ре че ни ци сво га по гла вља за бе ле жи ти 
на род ну по сло ви цу: „Те шко зе мљи гдје не ма ву ка ни хај ду ка!” Чи-
та о цу ће пре зен то ва ти крат ке жи во то пи се чу ве них, ле ген дар них 
кра ји шких ха јуд ка Ми хај ла Та ди ћа и Стан ка Со чи ви це опе ва них и 

„окри ла ће них” на на род ним стру на ма – кај да ма. Об ја ви ће и ру ко-
ве ти (на род них) пе са ма о Та ди ћу (За ку ка ла Та ди ће ва љу ба, Ми хја ло 
Та дић и Мо јо ка пе тан), до чим ће о Со чи ви ци за пи са ти ово: „Не ђе 
ваљ да у до ба ве ли ко га др жав ни ка и срп ско га ју на ка слав но га вла-
ди ке Да ни ла, го спо да ра од Цр не Го ре, пре се ли ла се по ро ди ца не-
ко га Цр но гор ца Пе тро ви ћа, и на се ли ла се у лич кој До ба шни ци. Ту 
се ро дио Стан ко Со чи ви ца. Он је зо ран од ра стао, те се од зу лу ма и 
по ај ду чио.”

‚Он – Онај – Мој’”. О по сло ви ма мла ди ним у но во ме до му, Бе го вић 
ће за пи са ти и ово: „Сва ку ве чер мо ра изу ва ти све кра и ђе ве ра ста-
ри је га, а ују тро до да на очи сти обу ћу, при не се сва ко ме сво ју; во ду 
и че шаљ, исто. За тим ло жи ва тру, чи сти ку ћу, иде по во ду на бу-
нар. Ова ко пје ва ју сва то ви пр вог да на: ‚Отвор’ мај ко, обор-дво ре! / 
Ево иде си нак твој. / И за њи ме сна ши ца! / За сна ши цом ме тли ца! 
/ За ме тли цом ва три ца! /За ва три цом во ди ца!’” А ево шта све још 
мла да (ни је ла ко у оним вре ме ни ма би ло би ти мла да!) мо ра опо-
шља ва ти у ку ћи сво га вој на: „Мла да на ми ру је бла го, чи сти ста је, 
уно си др ва, па бог ме и на ци је па др ва; пре де, ру би не пе ре; во ди 
ко ње у бр на чи; ко па (око па ва ње ку ку ру за, ба штен ски ра до ви); си-
је но су ши, по ма же тр па ти во зо ве (во лов ска или коњ ска за пре га); 
жа ње; го ни ко ње у вр ша ју, итд. У сва чем мо ра слу ша ти све кр ву, 
што јој гођ она за по ви је да; шта ће ра ди ти, и ка ко ће ићи. Мла да је 
мај кин ‚ађу тант’! – Ку ћу сво ја та, на уври је де од ва жно уз вра ти ће: 
‚Ов ђе сам ја сво ју крв про ли ла!’”

„Нинаморумоста...нинагавранубиљега...”
Пи шу ћи о фе но ме ну ро ђе ња – о ма те ри (труд нич ком бре ме ну), 
опа жа њу (тру до ва) и при пре ма ма за ро ђе ње де те та, о ба би на ма, 
кр ште њу и кр ште ном име ну, го зба ма и да ро ви ма, али и о уро ци-
ма и на род ним ле ко ви ма про тив њих – Бе го вић ће на пи са ти: „Гђе 
срп ске на род не гу сле зу је као рој пче ли ца, и гђе дје чи ца гу чу као 
ја то го лу би ћа – ту је и на ше жи ве ку ће, и срп ско га име на, и слав на 
пле ме на! Ту смо ми на род! Оту да и ре че се: ‚Ср бин, ако је дан оста-
не на сви је ту, он је на род’.” И на род ни пе вач оста вио је сво је ка-
рак те ри стич но све до че ње о ро ђе њу: „Не што ми се по тр бу ву ва ља: 
/ Чи ни ми се да ће би ти тка ља; / Или тка ља или на ви ја ља! / Или 
сво ме ба би изу ва ља!” А ево и јед ног на род ног ле ка про тив уро ка 
но во ро ђен че та: „Ни на мо ру мо ста, ни на ву ку ро га, ни у ка ме ну 
мо зга, ни на га вра ну би ље га, ни на ме ни уро ка. Са ма ру ка се би ру-
кав са ши ла, са ма ја се би уро ке ски ну ла.”

А та мо где је ро ђе ње/жи вот, та мо је, по ви шем до мо стро ју, и 
смрт као нео де ли ти по јав у ци клу су веч не об но ве/из во ра и за ла за/
ис хо да. Јер без овог пр вог не ма ни оног дру гог. Али и обр ну то – јер 
смрт се до и ма баш као сво је вр сни pri mum mo bi le. У жи вот ном пр сте-
ну веч но кру же бо ле сти и уми ра ња, смрт као при род ни за вр ше так 
јед ног кру га и от по чи ња ње дру гог, мр ци, укоpи, жа ло сти, спро во-
ди... Бе го вић опи су је „опре ма ње” умр ло га на Ба ни ји за дру ги свет: 

„Обла че му чи сте ру би не и већ ње го во цр квар ско оди је ло. По ве жу 
ру ке скр ште не на пр си, и но ге, и под бра де га. Вр жу му ка пу на гла-
ву, обич но цр ве ну ка пу ме ћу, ова ко опре мље не по ле жу на клу пи 
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и ци глу под гла ву ме та ти.” Сва че му се ве ли да „кре па”, са мо че ља-
де ту и пче ли то се не ка же, не го: „умр ло је”.

У ло гич ном сле ду ма гиј ских рад њи не мо гу се из о ста ви ти ни 
га та ња и вра ча ња ко ја је на род кра ји шки/гра ни чар ски оби ла то 
ко ри стио у бор би и над ме та њу са отај ством при род них и не при-
род них си ла. Бе го ви ће ва књи га упра во све до чи о то ме да су Кра ји-
шни ци/Гра ни ча ри у сво је вре ме би ли мно го бли же и при ро ди и 
Бо гу (као, уоста лом, и цео наш ет нич ки кор пус на дру гим, брид ним 
тач ка ма Бал кан ског по лу о стр ва), па оту да у њи хо вом сва ко днев-
ном жи во ту, од но сно у њи хо вој ет но ло шкој ша ре ни ци сво је вр сни 
ана хро ни зам: сна жно при су ство па ган ског, ста рог чо ве ка – уз ра ме 
оно ме дру гом, охри сто вље ном. Ево не ко ли ких гат ки и ча ра ли ца: 
„Вре ло: Да је на тре па ви ци на чи ни ти уза, од ма’ би на ста ло вре ло 
он ђе ђе је ба циш”. „Нож: Ако на се стру, бра та, оца или ма тер но-
жем по тег неш, не ма ри Бог за те пу ни је че тр де сет да на!” „Си је но: 
Кад се си је но за мла да мје се ца но си, он да је гр ко.” „Мр твац: Док је 
мр тво ти је ло у ку ћи, не сна жи се по ку ћи ни шта, а чим се из не се, 
мо ра се од мах сна жи ти.” „Враг: Враг иде ону да гђе по клоп ца не ма. 
Сто га мо раш по кла па ти во ду и сва ко је ло!” „Ми ши: Ни ко не сми је 
у ку ћи зви жда ти, он да се ва бе ми ши у ку ћу. – Ко др жи ка пу на гла-
ви у ку ћи, ре ку му: ‚Ето ти ми ша под ка пом!’” „Ди је те у ко ли јев ци: 
Мрак на ди је те не сми је до ћи. Сто га мо ра ју ок на од мах с ве че ра 
за тво ре на би ти, да не иде ноћ у ку ћу. Дје ти ње пе ле ни це не сми ју 
на пло ту омрк ну ти. Ма ти са мли је ком не сми је ићи по мра ку. Во де 
с мра ка не ва ља пи ти. Ако ли ни је дру га, он да се во да на сви је ћу 
на но си, и три пут се за ше ста ри са по су дом.” „Под ка пом се не је де.” 

„Крув се пре кр сти но жем, па он да се ре же.” „Во ће: кад на Ве ли ки 
че твр так или пе так ки ша иде – не ће би ти шљи ва, а што бу де, би ће 
пи шљи во, цр вљи во.”

„Свакаболестимасвојутравку,
самоодсмртинематраве”

Бо ле сти ма и на род ним ле ко ви ма, углав ном зго то вље ним од трав-
ки ру ком тра ва ра, ко ји је сво ја ме лем на уме ћа на мрео/на сле дио 
пре дач ки/ко ле но вић ки – Бе го вић по све ћу је про бра на са зна ња. О 
то ме ка ко се ле чи ср до бо ља, за пи са ће: „Узми ли шћа од ку пи не, до-
бро осу ши и то сит но са та ри, као ду ван у нос. Ово у че му по је ди, 
на мах ће ср до бо ља пре сје ћи, као да би је ру ком од нио.” (...) О по-
мо ћи код змиј ских или ује да дру гих отров них жи во ти ња: „Ује де 
ли зми ја или шко рак (шкор пи он), вр зи на ту ра ну упа ре не ап то-
ви не. Сва ко ја ко око ра не од мах под ве жи чвр сто, да се ијед не ра-
зи ла зи по ти је лу. До бро је за ко па ти у зе мљу ци је лу но гу или ру ку, 

„КузмаиДамјанводуваре,паватругасе”
Прем да све ште ник, а по про фе си ји и људ ској, хри шћан ској стра-
ни за ве то ван Хри сто вом/Хри сто вим је ван ђе љу/је ван ђе љем све-
тло сти, љу ба ви и пра шта ња, Бе го вић ће, нер вом пра вог ет но ло га 
и ет но гра фа, опи са ти фан та зма го рич ни свет при ви да/утва ра и тзв. 
не ча сти вих си ла (ве шти це, ви ле, ву ко дла ке, мо ре, ноћ ни це, ве ро-
ва ње у суд би ну...). Же тве ним ра до ви ма, пре лу и пе ру ша њу ку ку-
ру за, и оби ча ји ма ве за ним за ове ра до ве, осим дис кур зив ног де ла, 
по све ти ће и ру ко вет по сле нич ких пе са ма и пе са ма уз рад.

Ду жну па жњу по кло ни ће и фе но ме ну ма гиј ског – на род ним 
ве ро ва њи ма у си ле ире ал ног, и упра жња ва њу цо при ја (реч је не-
мач ког по ре кла и зна чи враџ би на, ча ра ли ца), сво је вр сних ба ја ња ре-
чи ма, али и „из во ђе ња” ма гиј ских рад њи про тив уро ка и злих си ла 
у ра зним жи вот ним си ту а ци ја ма и при ли ка ма. Бе го вић је пре зен-
то вао чи тав спи сак на род них цо при ја/цо пра ња, углав ном за пи са них 
у Кор је ни ци. Цо пра ње се, у раз ли чи тим сво јим ма гиј ским фор му-
ла ци ја ма, јед на ко ко ри сти и код за шти те љу ди и сто ке (бла га, ка-
ко га на род ле по и уз ви ше но зо ве) од не ча сти вих си ла и ра зних 
уро кљи вих рад њи из истог ма гиј ског „ла ге ра”. Про стор нам не 
до зво ља ва да ов де ци ти ра мо ин те ре сант ни ји део из фун ду са ма-
гиј ских рад њи, као и цо при/цо пра ња ко је су је зич ки, па и ли те рар но, 
услов но ре че но, вр ло за ни мљи ве. Илу стра ци је ра ди, до но си мо тек 
не ко ли ко ка рак те ри стич них: „Кад по ла зи на вој ну, ма ти опре ма 
си на, а зла се бо ји, да не би по ги нуо од пу шке. Мно ги вој но уши ва 
у пр слук свој ‚књи жи цу’, ту је на пи са на кр сна сла ва и здра ви ца; 
сан Ма те ре Бо жи је, мо ли тви це...Спре ма ју и ко шу љу, де вет удо ви-
ца са ста ну се, па за јед не но ћи опре ду и отка ју плат но, скро је ко-
шу љу. Ова се ко шу ља но си на го ло ме ти је лу, не свла чи се ни ка ко, 
већ код ку ће, по по врат ку с вој не. Ове ‚мо ћи’ ко но си тај не сми је 
гри је ши ти, ла га ти, ва ра ти, кра сти, оти ма ти, опи ја ти се, у блуд њу 
ићи, псо ва ти, не уби ја ти. Пу ца ти у бо ју на не при ја те ља – то је ду-
жност (...) Кад се ко опр жи, те се ра на пра ви, он да се ви да ова ко: 
пре кр сти три пут ра ну и ре ци: ‚По ру чи ла ого ре ла ба ба ого ре лом 
стар цу да јој по ша ље ого ре ле ма сти од ого ре ле го ре. Ку зма и Да-
мјан во ду ва ре, па ва тру га се.’ (...) Да дје ца не по у ми ру: на ба ви се 
де вет Сто ја, де вет пра ме но ва ву не опле ти и по ви јај с ти јем дје цу. 
Он да ће ти жи ви ти (за пи са но на Ба ни ји). (...) Да те псе то не ује де 
про ла зе ћи ми мо њ, ди ва ни: ‚Ла ја не уста ја, ре жа не ује да.’ (...) Да ти 
се сва ко ја је из ле же, а ти кад на са ђу јеш ко кош, ре ци: ‚Ко ли ко у ра ју 
ка лу ђе ра, то ли ко и ође му ћа ка.’ Јер у њи хо ви јем књи га ма сто ји да 
ка лу ђе ри мо ра ју др ве не опан ке но си ти, на ље ско вој гра ни спа ва ти, 
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шег хри шћан ског пре сто ла (Го спо да Бо га и ње го вог Си на, Све то га 
Ду ха, Бо го ро ди цу): „Бје жи с Пе тро ва ти је ла (или ко је бу де име) и 
на мет ну то и на га же но, ђа вол ско, ви лов ско, цо прањ ско, и чи ни, и 
уро ци. Ни с оцем гра ђе но, ни с ма те ром ро ђе но, ни на Пе тро вом 
ти је лу не би ло ро ђе но. (...) Те кла во да те ку то ва ри је ка, на њој зи су 
три злат не гран чи це: на јед ној поп по ја; на дру гој ка лу ђер сје ди, 
на тре ћој ан ђео с Го спо дом Бо гом и Мај ком Бо жи јом По моћ ни цом 
бра ни Пе тро во кр ште но ти је ло од бо ле сти (те и те). О Оту ме, од 
Оту ме, ајд’ Оту ме од Оту ме с Пе тро ва кр ште но га ти је ла. Ај’ га де 
не чи сти! Гра ђен без оца, ро ђен без ма те ре, кр штен без по па. Име-
на ти не дам. Ај’ га де не чи сти! По бра ла те не бе ска ви ши на, раз-
ни је ла те гор ска ши ри на! Про ждр ла те мор ска ду бљи на! Ај’ га де 
не чи сти с Пе тро ва кр ште но га ти је ла, ту ти ни је стан ка до пјев че ва 
пр вог за пје ва ња. (...) Ко ли ко ста ла ва тра у во ди, во да на кро ву, за 
то ли ко на Пе тру кр ште ни ку и бо ла. (...) Чи ни ми ни; мин’те с ово га 
кр ште но га ти је ла за го ри цу, ђе се сун це не ра ђа, ђе кр ште но ти-
је ло не до ла зи, ђе се Бог не мо ли. И на вра га, и на вра жи ја вра та, 
и на оно га ко вас је ту по сла’.” А ево и јед не сти хо ва не ба сми це: 

„Ски дам чи ни зе мљи не, / Ски дам чи ни гво зде не, / Ски дам чи ни 
во де не, / Ски дам чи ни ва тре не, / Ски дам чи ни сук не не и пр те не.” 
А ба сми ца про тив уро ка ова ко гла си: „Сан за спа (Или ја) мој, сан 
за спа, урок не за спа! У уро ка два ока: јед но око во де но, дру го око 
ва тре но, оти сну се оно во де но да по тр ну оно ва тре но. Два уре кла, 
три од ре кла: Отац, Син и Дух Свја ти. Амин. Урок сје ди на пра гу, 
уро чи ца под пра гом, урок ско чи, уро чи цу спр чи! Ско чи ше, одо-
ше као пље ва на гум ну, као ма гла по Уму, као вје тар по пла ни ни, 
као та лац на во ди.” На кра ју ће про та Бе го вић по ма ло кри тич ки, 
иро нич но до да ти и ово: „Елем – ова ко се ски да ју чи ни. Ово све то 
су ве ли ке чи ни, а ма ле чи ни, ето, узме не ко ли ко од то га. Ка жу: ‚Ко 
ви ше пла ти, то ме се ви ше и ча та’.”

Енциклопедијанародногживота
За игру, ко ја је ва жан, не за мен љи ви део чо ве ко вог фи зич ког уз ра-
ста ња, ин те лек ту ал ног, емо тив ног и ду хов ног са зре ва ња (што је 
тек от кри ће пе да го ги ке и раз вој не пси хо ло ги је два де се тог ве ка), 
Бе го вић ће на пи са ти: „Игре су дје ти ња за ба ва. У но ви је ври је ме 
от по че ле су и шко ле ми ло ва ти и до пу шта ти игре раз лич не. Ма за 
мо га дје тињ ства ми смо се мо ра ли кри ти од на ши јех учи те ља, и 
та ко смо се игра ли. Ја се сје ћам да је мој учи тељ, ме не не јач ко га, 
још у основ ној шко ли, сво јом ши бом ка знио због игре!” Мо жда је 
упра во ово био до дат ни раз лог за по све ћи ва ње чи та вог по гла вља 
де чи јим игра ма из вре ме на ауто ро вог од ра ста ња, игра ма о ко ји ма 

гђе је ра на.” А вра то бо ља се ле чи ова ко: „На то пи ра ки јом ру ња ву 
стра ну од ли си чи је ко же, па с ти јем врат ута пај и то пли.” Лек про-
тив па да ви це/епи леп си је: „Кр ви од га вра на три ка пи у во ди раз-
му ти и ис пиј то.” Про тив бе сни ла: „Че ља де ту пу шта ју крв ис под 
је зи ка. Псе ту од си је ку реп, јер сав би јес иде у реп. Он да на стру жи 
ча ђи и пли је сни зе ле не из ко тла ба кре но га. Ово за ми је си пси ма да 
по ло чу.” А нео би чан, „над ре а ли стич ки” ре цепт про тив гро зни це 
гла си ова ко: „Узми ку ка ви чи ју су зу, па кроз њу про то чи во де. Ово 
ис пи, гро зни ца ће про ћи. Кроз шу паљ ка мен та ко исто. Сва ри хме-
ља ди ви је га, па то пиј мла ко. Смрт на гро зни ца про ћи ће.” А кад се 
пот пу но за у ста ви мо кра ћа (лат. anu ria), на род ни ви дар про пи сао 
је овај „чу до твор ни” лек: „Ко ме во да ста не, тај не ка до ба ви мо зга 
од швра ке. Овај мо зак вр зи у во ду, ма са мо то ли ко ко ли ко ко но-
пљи но зр но, па то по пиј и про то пи ћеш. Још и ово: ку ку ру зо ве пр ве 
бра де узми, осу ши у си је ну, па то ва ри на во ди и по пиј.” Лек про-
тив зу бо бо ље: „На стру жи ора‘ове ме згре, па то при ви јај на ру ку 
ви ше лак та, и то са оне стра не гђе зуб бо ли. Диг ну ће се шкло бук, и 
зуб ће пре ста ти. Ме ћу не ки та мја на на зуб, али од то га по ру ше се 
зу би.” Про тив уво бо ље: „Ко га уво за бо ли, тај не ка до ба ви чу вар ку-
ће тра ве, уци је ди, па ули је вај у бо ле сно уво.” А ево и ти пич но кра-
ји шке/гра ни чар ске ме лем ни це о ра на ма, али о њи хо вом на мер ном 
отва ра њу: „Отва ра ју са ми се бе ра не на но га ма. Ово ра де они ко ји 
се оти ма ју од сол да чи је. При ви ју на здра во ти је ло не ка ко ву тра ву, 
жу та цви је та (ре ко ше ми да се зо ве љу бић). На ти ска ју сту че ну ову 
тра ву у ора’ову љу пи ну па по кло пе на ко жу го лу, гђе већ ‘оће, и то 
чвр сто при ве жу. По сли је не ко ли ко да на диг не се шкло бук, из ње га 
цу ри жу та во ди ца. Па та ра на да се још и већ ма рас тру је, по си пље 
се са тр ве ним ли стом од ку пи не. ‘Оћеш ли да те ра не за ра ста ју, а ти 
на ма жи на кр пи цу не то пље на ма сла, гру де, и то на ра ну при ве жи. 
За пет да на не ће ра не ви ше би ти.”

Чо век с Гра ни це је ве ро вао (и ре лик ти та квог ве ро ва ња оста ли 
су до да на да на шњих, у за ба че ним се о ским сре ди на ма где жи ви 
наш на род) да се ра зним ма гиј ским рад ња ма, ре чи ма и у спре зи са 
дру гим еле мен ти ма – мо гу на же ље ну осо бу, из про сте зло бе, осве-
то љу би во сти, или ка квог дру гог раз ло га, ба ци ти/упра ви ти зле 
чи ни/уро ци и дру го га раз бо ле ти, те ле сно и ду шев но. Те зло-чи ни 
мо гу се „на га зи ти” на пу ту, по је сти у хра ни или по пи ти у во ди, 
или мукâ од њих мо же се до па ну ти на не ки дру ги на чин. Бе го вић 
је за бе ле жио не ко ли ко ка рак те ри стич них при ме ра ски да ња/осло-
ба ђа ња (од) чи ни. Ево не ко ли ко та квих ле ко ви тих ба ја ња ре чи ма, та-
ко зва них ба сми ца, при че му је ва жно на по ме ну ти да вра ча ри ца (у 
пра ви лу је то увек же на) у по моћ не рет ко при зи ва и Си ле с нај ви-
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да нас још по не што зна ју (се о ске) ге не ра ци је ро ђе не у дру гој по ло-
ви ни два де се тог ве ка. Њи хо ва де ца, и по го то во уну ци, те шко да 
су и чу ли за не ку од ига ра, као што су ко ли ка ње, пи смо, зец, слам-
ка, ти тра ње, ца ра ње, свињ ка ње, ко ту ра ње, ми ша ње, коп ча ње или 
ков ча ње, но жа ње, топ ка ње, ћу ла ње, уме та ње, де ра ње јар ца, ста ја-
ње на гла ви, кли са ње, ро за ње, зе ја ње, зу ја ње, ко за ње, „ва га ње со-
ли”, „пра вље ње мо ста”, зврк, зла тан сту пац, ка ца ме да, „ша ка ба-
ка”... За ни мљи ве су и Бе го ви ће ве је зич ке игра ли це Шаш и По по ви: 

„Дје ца са ста ну се, ко је ста ри је че ља де да је њи ма да ре ку на ду шак 
де вет пу та: ‚Шаш де ве те ро шаш, ка ко се је ли је по раз де ве те ро ша-
шио’.” „Ре ци де вет пу та на ду шак: ‚Про ђе де вет по по ва кроз де вет 
бо бо ва, ве ли сва ки поп: ‚До бар боб’.”

У ду гим зим ским ве че ри ма, у кра ји шким ку ћа ма ко је су би ле, 
у ства ри, зе мљи шне за дру ге у ко ји ма је у сло зи и са бор но сти жи ве ло 
(и) по не ко ли ко по ро ди ца, и би ва ло и до три де сет че ља ди на јед-
ном по се ду/има њу – око ог њи шта би по се да ли ста ри ји и ис пре да-
ли, до ка сно у ноћ, раз не при че, ко је су де ца слу ша ла и пам ти ла. 
Ле ген де, по сло ви це, из ре ке, за го нет ке, на ра во у че ни ја, до ско чи це... 
Из тог оби ља, пре но си мо тек не ко ли ко би се ра:

„Кад је Исус био у ја сла ма, по кри ла га је Бо го ро ди ца сла мом, 
да се не ви ди. Во је у ту сла му пу вао, па је Ису су би ло још то пли је. 
Ма коњ до шао, те му сла му по гри зе. Бо го ро ди ца са да во ла бла-
го сло ви и ре че: ‚Док ти ра дин ијо, и ти сит био.’ А ко ња про ку не 
и ре че: ‚Ва ви јек па сао, ни ка да се не на па сао.’ – А та ко и јест” (...) 

„Глад очи ју не ма, а жи ва уста ‚оће да је ду.” (...) „Ма на уста жи вот 
ула зи, а пу ста сва чи ја су уста, на сласт окре ну та.” (...) „Ла ко је бо-
ле сно га уври је ди ти, а жа ло сно га уцви је ли ти.” (...) „По крп, дје цо, 
ку ћу чу ва.” (...) „Са уз др то га ру ва ко лај на му сја.”

Слу хом, оком и нер вом (упу ће ног) ет но ло га и ет но гра фа, Ни-
ко ла Бе го вић је, у ства ри, са тво рио ен ци кло пе ди ју на род ног жи во-
та и оби ча ја Ср ба са Вој не гра ни це (жи во та ко ји је про шао, ка ко би 
ре као Ј. Ра ду ло вић у јед ној сво јој про зи). Ти ме је на шој на ци о нал-
ној исто ри ји, а по гла ви то кул тур ној исто ри ји/исто ри ји кул ту ре 
оста вио у ама нет тра јан ду хов ни да рак. Тај ду хов ни по клон да нас 
је ве ћи и зна чај ни ји – по го то во по сле ор ве лов ских опе ра ци ја „Бле сак” 
и „Олу ја”. Сра змер но са про ти ца њем тав ног (смрт но га) вре ме на и 
исто ри је, ко ја је Са та ни но де те (пре ма про фе со ру Вла ди ми ру Со-
ло вјо ву), уз ра ста ће, до не слу ће них ду хов них ви си на, и ово Бе го ви-
ће во жи вот но де ло.

Срп ско кул тур но дру штво „Про свје та” у За гре бу, ко ме има мо 
да за бла го да ри мо на ово ме ре принт из да њу Бе го ви ће ве ен ци кло-
пе ди је на род ног жи во та, за слу жу је све по хва ле.
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Ве ра Хор ват

УГАО СР ЦА – ПОР ТРЕТ У ФО КУ СУ ОБЈЕК ТИ ВА 
ЈА СМИН КЕ НА ДА ШКИЋ-ЂОР ЂЕ ВИЋ

Пр ви ути сак при су сре ту са из ло жбом Ја смин ке На да шкић-Ђор-
ђе вић је – из не на ђе ње. По сле ње них до ап страк ци је све де них 
пеј за жа, им пре си о ни стич ке ат мос фе ре за у ста вље ног мре шка ња 
во де, „па сте ла” са ру рал ном ар хи тек ту ром и ан тро по ло шким у 
на го ве шта ју, од јед ном – мно штво пор тре та: де чи јих, ста рач ких, 
озбиљ них, фри вол них, обич но-нео бич них и обр ну то; из ра зи тих, 
аутен тич них, оних ко ји „пу не ду шу” и на во де на ин тро спек ци ју, 
пре по зна тљи вих, са по ру ком ко ја као да је „од мах ту”, али ко ја у 
пр вом по ку ша ју чи та ња из ми че и во ди да ље, ду бље, иза из ра за, 
иза по гле да, иза по јав ног.

Исти ни за во љу, пор трет је за хвал на те ма. Зве зда ног не ба и 
људ ског ли ца се, ка ко ка же ис точ њач ка по сло ви ца, чо век ни ка да 
не мо же на гле да ти. Али, ипак, не спор но је и то да упра во да нас, 
ка да сва ко ко по же ли мо же да на пра ви – па и об ја ви – фо то гра фи-
ју, у мо ру сни мље них пор тре та оста је мо ус кра ће ни за тај, су де ћи 
пре ма ста рој му дро сти, не сум њи во ус хи ћу ју ћи до жи вљај. Огром на 
ве ћи на „усли ка них” ли ца оста вља гле да о ца рав но ду шним.

Че га то у њи хо вом по гле ду и по гле ду на њих – не ма, а че га, 
пак, има у ли ци ма ко ја су, за јед но са ми ље ом ко ји их де фи ни ше, 
пред ста вље на на из ло жби Из ве стан по глед? Од го вор на ово пи та ње 
као да би у из ве сном сми слу мо гао и да ар ти ку ли ше про стор по е-
ти ке Ја смин ке На да шкић-Ђор ђе вић.

Да кле, има мно го згу сну тог пси хо ло шког вре ме на (у су прот-
но сти са крат ко ћом, ми мо лет но шћу „за у ста вље ног тре нут ка”). 
Има до бре во ље и на ме ре. Има не ма ло са бра ног жи вот ног и фо-
то граф ског ис ку ства ко је прет хо ди „оки да њу”, што ле жи у осно ви 
ве ли ке ве ћи не фо то гра фи ја и што се не сме смет ну ти са ума у њи-
хо вом чи та њу и ту ма че њу. Има ду бо ког раз у ме ва ња и по што ва ња 
– ка ко пре ма кон крет ном пред ме ту на ко ме су за у ста вље ни па жња 
и око објек ти ва, та ко и пре ма гру пи, вр сти, ме та фи зич кој ре флек-
си ји... ко јој тај пред мет при па да; пред зна ња и пре ци зна „свр ста ва-
ња” у зна но-слу ће не ка те го ри је су за фо то гра фи је Ја смин ке На да-
шкић-Ђор ђе вић ва жне јед на ко као и му ње ви та об ја ва ви зу ел ног 
иза зо ва ко ји се „до го ди”, „са мо ор га ни зу је” у бу ду ћи ка дар.

Че га у Ја смин ки ним пор тре ти ма не ма? Не ма рав но ду шно сти, 
пре тен ци о зно сти, ола ких и по пу лар но-по пу ли стич ких ре ше ња, 
пре ви ше ута ба них ста за, по диг ну тог то на и на ме та ња ста ва. Ово 
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од лич ној ком по зи ци ји – по вер љив раз го вор дво је из „злат ног до-
ба” (Са мо да знаш).

Иста та сна га про ве ја ва и кроз го то во све де чи је пор тре те – од 
упе ча тљи вог, опо ми њу ће-ми лог по гле да ју на ки ње фо то гра фи је 

Позна јесен

по то ње мо жда већ са мим тим јер је не спо ји во са оним нај ва жни јим 
че га, из о бил но, има – са по е тич ним. Та мо где осе ти да од ре ђе ни 
ам би јент ема ни ра по ет ски над-кон текст, Ја смин ка за у зи ма „угао 
ср ца”, ка ко би то ре као Хлеб њи ков, и упра во из ње га на ста ју ње не 
нај бо ље фо то гра фи је, као што је, на при мер, Ла за ре ва су бо та. Овај, 
за из ло жбу Из ве стан по глед ина че не са свим ти пи чан при зор (за 
раз ли ку од оста лих, углав ном круп них, мо но-ка дро ва), об у хва та 
гру пу ли ко ва са цен трал ним, де чи јим (Ла за ре вим?); фо то гра фи ја 
је на то пље на ат мос фе ром по е зи је пра зни ка и до но си не што од са-
ме ње го ве су шти не. Нео бич на пер спек ти ва ди ја го нал не ком по зи-
ци је, слап про пу па лог гра ња ко ји во ди до де ча ко вог ли ца (је ди ног 
са отво ре ним очи ма у ма си „усну лих” – асо ци ја ци ја на про бу ђе ног 
Ла за ра?) и на ста вља се из над ње го ве гла ве као во до скок (бризг ра-
до сти, вас кр сну ће), „стре ли ца” (за пра во са мо боч ни про фил цр-
кве не клу пе) ко ја по глед усме ра ва на го ре, ри там мо ли тве но скло-
пље них ру ку, игра све тло сти и сен ке, све за јед но и све у уза јам но 
по бу ђу ју ћој ре ла ци ји, свр ста ва Ла за ре ву су бо ту у ан то ло гиј ске ра-
до ве Ја смин ке На да шкић-Ђор ђе вић.

„Ове ре ни” пе ча том вре ме на сво ју по ет ску сна гу ема ни ра ју и 
пор тре ти ста рих: му дро-ре зиг ни ра ни лик Ча сне ста ри не, про фет-
ски опо ми њу ћи из раз хе ро и не Ста ро сти, а на да све, чи ни се, де-
во јач ка ве дри на не у хва ће на мре жом го ди на (Ши рок осмех) или – у 

Заузимање позе
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Пет сло ва – осмех, дир љи вог Тик до пла ка ња, до сто јан стве ног и ис пи-
ти вач ког Де ча ка из Пер ле за, по гле да пу ног на де Ско ро де вој ке...

Ја смин ка На да шкић-Ђор ђе вић ин три ги ра гле да о ца ра спо-
ном рас по ло же ња, раз ли чи тим при ла зом и „кљу чем”, оста ју ћи у 
до ме ну за да то сти у ко је сме шта сво је ли ко ве-от кри ћа. Ње на ду-
хо ви тост у Ауто пор тре ту на ба кар ној пло чи пре ра ста у до сет ку у 
пор тре ту Исто ри ча ра и у пра ви пси хо ло шки пор трет О. Ж.; ње но 
из не на ђе ње во кал ним спо соб но сти ма со пра на (Ру ла Са фар) на ла-
зи пси хо ло шко о гле дал ску си ме три ју у из не на ђе ном из ра зу фо то-
гра фи са не умет ни це. Свест о си ћу шно сти чо ве ка у ве ли ком и већ 
уна пред „ишпар та ном” све ту про го ва ра из „из ве сног по гле да” са 
кро ва хо те ла или са ман сар де, а не за др жи ва ра дост жи вље ња – из 
из вр сног че тво ро стру ког пор тре та де це (Клин ци), ко ју је пот пи сни-
ца ових ре до ва за се бе на зва ла „Че ти ри кар те за Хо ли вуд”.

Ве ли ки ру ски пе сник Ве ли мир Хлеб њи ков, ко га смо ци ти ра-
ли на по чет ку, на пи сао је: „Те шко ва ма, ко ји сте пре ма ме ни за у-
зе ли по гре шан угао ср ца”. У при вид но обич ном (то ну–ам би јен ту–
си жеу) по ме ну те фо то гра фи је кри је се чи тав ма ни фест, аутор ска 
по ру ка, на че ло о ко је се Ја смин ка На да шкић-Ђор ђе вић ни је огре-
ши ла гле да ју ћи ства ри – из је ди ног пра вог угла.

Четири карте за Холивуд
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Ми лан Б. По по вић

ИЗ ДА ЊЕ КО ЈЕ СЕ МО РА ИМА ТИ

Alo gia – Li ve at SKC / One re cords (DVD / CD)

Звуч ни за пис сад већ ле ген дар ног бе о град ског кон цер та, у пре пу-
ној са ли Сту дент ског кул тур ног цен тра, са мо је усто ли че ње и че-
лич но чврст ар гу мент за трон ко ји умет ни ци из Сме де ре ва – Alo gia 

– ов де и да нас, др же, али и по твр да да уз се бе има ју не ма лу, већ по-
ве ћу ар ми ју, сло бод но мо гу ре ћи, хо до ча сни ка–по кло ни ка–фа но-
ва, ко ји су – лич но сам се у то уве рио у ви ше на вра та – кон стант но 
на њи хо вим кон церт ним ак тив но сти ма и, што је сва ка ко нај бит-
ни је у це лој при чи, они зна ју тек сто ве пе са ма на па мет и хор ски их 
по др жа ва ју. Са мо јед на од спе ци фич но сти овог звуч ног до ку мен-
та, ко ји у се би, на рав но, са др жи и њи хо ве про ве ре не хит син гло ве 
на лик на сло ви ма Но ви дан, Као сне го ви, је су и спе ци јал ни го сти ко ји 
су им сво јим при су ством ода ли по себ но по што ва ње. По ред дру гих, 
те ве че ри су се на би ни по ја ви ли Се ад Ли по ва ча Зе ле у ле ген дар-
ном, из гле да, не за бо рав ном и не пре ва зи ђе ном за ова кве при ли ке, 
хи ту Ди вљих ја го да, на сло ву Мо то ри, али и део култ не Ри бље чор-
бе у ли ку и де лу Виц ка и Џин џе ра. За тим су се пред при сут ним 
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ауди то ри ју мом по ја ви ли и Га ле из Кер бе ра, као и Урош из Осва ја ча. 
Бо га то илу стро ва на књи жи ца и омот ни ца пру жа мно штво ин фор-
ма ци ја о са ста ву Alo gia, ком плет не тек сто ве пе са ма и мно штво фо-
то гра фи ја са кон це ра та, али и ра ри тет них, за бе ле же них иза би не. 
На упра во об ја вље ном DVD-ју се, по ред кон цер та у ве ли кој са ли 
Сту дент ског кул тур ног цен тра, на ла зи и бо нус сек ци ја ко ја са др жи 
спо то ве, ин тер вју, и сним ке са не ких дру гих зна чај ни јих на сту па 
гру пе (Exit, Са јам, отва ра ње за Whi te sna ke и Apo calyptic-у, као и сни-
мак са њи хо вог пр вог ве ли ког са мо стал ног со ло кон цер та у Бе о-
гра ду, та ко ђе у СКЦ, још 2002. го ди не).

За ода не по кло ни ке са ста ва Alo gia – они то, ве ру јем, до бро 
зна ју – ово је из да ње ко је се у сво јој ко лек ци ји мо ра има ти. То јест, 
не би га тре ба ло про пу сти ти!
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Гра ди мир Стој ко вић

ПАН ТО ЛО ГИ ЈА СРП СКЕ ПЕ ЛЕ ГИ НИР КЕ ЗА ДЕ ЦУ

(аутор ски из бор)

I
Оно што чи ни ову ПАН ТО ЛО ГИ ЈУ са свим по себ ном и ста вља је 
ис пред свих слич них зна чај них књи га ове вр сте, ин до не жан ских, 
тај ван ских и ли тван ских, је сте да је об ја вље на ћи ри лич ним пи-
смом.

II
Срп ска пе лен ги ри ка за де цу и мла де, са ма по се би, са свим је по-
себ на и за ни мљи ва. Она се ни је исто риј ски раз ви ја ла. По вре ме но 
би до би ја ла про стор на мар ги на ма по сто је ћих пра ва ца срп ске пе-
лен ги ри ке у ши рем зна че њу, уко ли ко би се не ко од број них срп-
ских пе лен ги ри ка у ши рем зна че њу од лу чио да је пи ше на мен ски, 
у ужем зна че њу. Ипак, нај ста ри ји об ли ци пе лен гир ских по ку ша ја 
на ме ње них де ци сре ћу се у пра и сто ри ји на шег на ро да, ка ко са си-
гур но шћу твр де ово врем ски ис тра жи ва чи вин чан ских на ла зи шта, 
пот кре пљу ју ћи сво ју тврд њу реч ју „прц”, за др жа ну у пр во бит ном 
об ли ку и у са вре ме ном на шем је зи ку. У на ро ду се пе лен ги ри ка за 
де цу и мла де сре ће са мо у жен ским пе сма ма1, па је са свим упут но 
прет по ста ви ти да су твор ци ових из вор них пе лен гир ских на род-
них умо тво ри на би ле же не–пе лен ги ри чар ке. Са по ја вом Чи ка Јо ве 
Зма ја на род не пе лен ги ри чар ке гу бе зна чај у срп ској пе лен ги ри ци 
за де цу и мла де, опре де љу ју ћи се за де цу и мла де, а ис кљу чу ју ћи 
пе лен ги ри ку из ства ра ла штва. До Чи ка Ду шка Ра до ви ћа срп ска 
пе лен ги ри ка за де цу и мла де би ла би, да кле, зма јев на, да ни је би ла 
ха о тич на, што не зна чи да је по том по ста ла ду шев на. И дан да њи 
за др жа ла је пр во бит ну ха о тич ност, што се да уочи ти у из ја ва ма 
да на шње де це, ко ја ће, за не што што им се из у зет но до пад не, ре-
ћи: „ха ос”. Основ не осо би не срп ске пе лен ги ри ке за де цу и мла де 
су, пре ма то ме:

исто риј ска не раз ви је ност;
мар ги нал ност и
ха о тич ност.

1  Вук Ст. Ка ра џић
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ТРА ВА

Раз бо ле се ћер ки ца,
су ши се кô Тви ги.
На шли јој се ма тор ци
у ве ли кој бри ги2.

„Бо же, ал’ нам де тен це
кô са ра га су ва!
Баш, по све му су де ћи,
кô да ле пак ду ва...”

Ова бо лест опа ка
ћер ку са свим сте гла,
па је јад на, не срећ на,
и у кре вет ле гла.

„Шта ти, ми ла ћер чи це,
та ко до шло гла ве?”

„Та та, ми ли та ти це,
ја бих ма ло – тра ве3.”

Мом чи ло Те шић

2  Тре ба да сто ји „бри зи”, али то се не ри му је.
3  Де ца ка жу „ву тра”.

III
Да би се, ипак, схва ти ла, срп ска пе лен ги ри ка за де цу и мла де је 
де ли мич но об ра ђе на, па по де ље на, као што Ср би чи не ва зда кроз 
исто ри ју, сло жни је ди но у ме ђу соб ним по де ла ма, на три пре суд не 
гру па ци је. То су:

1. ПЕ ЛЕН ГИ РИ РИ РИ (рас пе ва на пе лен ги ри ка или оно што 
се пе лен ги ра да де ца пе ва ју)

2. ПЕ ЛЕН ГИ РИ ДИ ДИ (при род на пе лен ги ри ка или оно што 
се пе лен ги ра о при ро ди)

3. ПЕ ЛЕН ГИ РИ МИ МИ (чо веч на пе лен ги ри ка или оно што се 
пе лен ги ра о љу ди ма).

IV
При ре ђи вач је ову ПАН ТО ЛО ГИ ЈУ на ме нио бу ду ћим и са да-
шњим ака де ми ци ма, пе лен ги ри ча ри ма, ли ма ри ма и раг би сти ма. 
И не од го ва ра за по сле ди це ако слу чај но до спе у ру ке де ци.
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ПИ ЛЕ ИЛИ ПИ ЛЕ ТИ НА

Ни смо ни ка да би ли на чи сто
да ли је пи ле ти на или пи ле.
Углав ном, све ло се на исто,
све су нам ми сли по гре шне би ле.

Јер нам је про блем ве ли ки био
та њир, од но сно та њир чи на,
да би се на ње га сме стио
овај џи нов ски оброк за џи на.

Др жа ли смо до тич ни про ви јант
усред шпај за, од но сно шпај зе ти не,
јер ни смо има ли фри жи дер-ги гант
за сме штај до тич не тзв. пи ле ти не.

На по кон, сви смо се спа ко ва ли,
па се раз и шли бе лим све том,
јер, за и ста, ви ше ни смо зна ли
шта ће мо с пи ле ти ном, тј. пи ле том.

Мо шо Ода ло вић

НЕ ВО ЉА

У ули ци Зма је вој
срећ ни та та па так
па чи ћи ма сво јим
ре шавô за да так.

Ло га ри там, ко си нус,
па на ква драт пи...
од нео га ђа во
и ђа во ла три!

Сме ја ли се па чи ћи,
све зна ли це ма ле:
Са да на шњом шко лом
ве зе не маш, ћа ле!

Ми ро слав Ан тић
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ОГЛА СИ

Ну ди се ди рек тор основ не шко ле

Опис до тич ног: пра ва је ли ја.
По себ не озна ке: ми ми кри ја.
По шту је де ви зне ро ди те ље ђач ке,
по себ но оне из Не мач ке.
Уко ре да је,
ни је баш сме шан
и не при зна је
да је гре шан!
Спа са вај те нас, мо ли мо, бе де:
на гра да оном ко га од ве де.

По ну де сла ти ми ни стру за шко ле
на ши фру:
 „Ку ку! Де ца вас мо ле.”

По зив

Вра ти се ку ћи, ми ли сти пен ди сто,
ов де је, кô и пре, све баш исто!
Ов де се лењ ству је до ми ле во ље,
па зар је пре ко гра не бо ље?
Не вра ћаш ни па ри цу,
то је глав но,
они што су те пла ћа ли
про па ли су дав но.

Мо ле те, ку ме, нај бо љег ђа ка,
тво ји
 про фа ни и де кан фа ка.

Бран ко Ћо пић

ПА У КО ВА ЉУ ЉА ШКА

(бе о град ска вер зи ја)

Пар ки рао пе вач ко ла
ис пред ПЕ ГЕ ПЕ-а,  
па у „Гр меч” – клис!

Дошô је дан па ук,
уз њег’ чи ка–по ли ца јац,
па ко ла – увис!

Гле да ли га до ко ни
из крч ме пи јан ци,
за стао им дах.

Угле дао и пе вач,
сра чу нао тро шак,
па га би ло страх.

Пре тр чао пре ко
до па у ка гну сног,
за плакô на глас:

– Шта ће са да би ти, 
ако пук ну ни ти, 
а ауто – трас!

Де сан ка Мак си мо вић
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СВЕ ЈЕД НО

Овај мо мак
има сто мак.
(Из усме не књи жев но сти
 Дра га на Лу ки ћа)

Оти шао Ла ле
у Но ви Сад,
да ви ди ка кав је
овај град.

Окре нуо се ле во,
окре нуо се де сно,
па ре као: И ов де ми је
јед на ко те сно.

Дра ган Лу кић

БИО ЈЕД НОМ ЈЕ ДАН

Био јед ном је дан Љу ба
и био је пра ви ас.
Ни кад ни је био тру ба,
не го ви ше кон тра-бас.
 За то ни су зна ли
 ми сли ли су: Шта му фа ли?

Јед ном био Љу ба је дан,
и био је до бра фо ра,
и био је мно го вре дан –
ра дио је ка да мо ра.
 За то ни су зна ли
 пи та ли се: Шта му фа ли?

Љу ба јед ном је дан био,
чуо сам на оба уха:
по сао је за вр шио
с по зо ри штем „Бо шко Бу ха”.
 Он да су са зна ли:
 Ни шта му не фа ли!

Љу би во је Ршу мо вић
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КАД ЋА ЛЕ КЛО ПА

Ука чи: не ма ша ле
кад кло па мој ћа ле.

По ха са све жи во,
па звек не још и пи во.

Уву ће се под ће бе,
за пљу гу се огре бе.

Из гај бе ке ву из ју ри,
да не жва ће, док он жму ри.

А ме ни, пра вом во лу,
од ва ли те шку ма цо лу.

И још ми од тан др че
да за ве жем док он хр че.

Бран ко В. Ра ди че вић

ЗБОГ ЧЕ ГА?

Сва шта ме те ра ли да чи там...
„Због че га?”,  ја вас пи там.

Лу па ју пи сци, пра ва бру ка,
спо па ла ме на чи сто му ка.

Баш ју че ми ор так Лу ка,
да де да чи там „Хај ду ка”.

Све у све му и све га ску па
тај „Хај дук” мно го лу па!

Пе ро Зу бац
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Та ња Ива но вић

НА ЧЕ ЛА БИ БЛИ О ТЕ КАР СТВА

Исто риј ски гле да но, за на ста нак би бли о те ке би ли су нео п ход ни 
од ре ђе ни пред у сло ви: пре вас ход но по ја ва пи сма, за тим по тре ба да 
се усме на тра ди ци ја за пи ше (што је усло ви ло по ја ву пи са них спо-
ме ни ка), по раст ли те ра ту ре и фор ми ра ње сло ја обра зо ва них љу ди 
из ко јег би по те кли не са мо ко ри сни ци не го и би бли о те ка ри. Од 
Ари сто те ло ве би бли о те ке (ко ја се сма тра пр вом зна чај ном би бли-
о те ком у Евро пи), до да на шњих да на, би бли о те ка ма је по кла ња-
на раз ли чи та па жња и при да ван раз ли чит зна чај. Њи хо ва уло га је 
не спор на у свим под руч ји ма људ ске де лат но сти а са мим тим и у 
раз во ју ма ко јег дру штва, па и овог са вре ме ног чи ју фи зи о но ми ју 
осли ка ва про цес гло ба ли за ци је ко ји је от по чео.

Би бли о те кар ство је ду го оспоравано као наука, највероватније 
стога што је његова прак тич на стра на да ле ко видљивија.

Рамамрита Ранганатан (Shiyaly Ramamrita Ranganathan) ме-
ђу пр ви ма је понудио синтагму „наука о библиотекама” и увео 
научни приступ у библиотекарство. Ранганатан је, такође, уочио 
неопходност начела која би утврдила главне, заједничке правце 
деловања или понашања у библиотечкој делатности. По основ-
ном образовању био је математичар, и свој систематичан начин 
мишљења применио је и у библиотекарству.

Ранганатан је рођен 1892. године у малом месту Shiyali у 
једанаестој по величини индијској држави Тамил Наду, познатијој 
као Madras State, мада је тај назив користила само две деценије. 
Био је првенац својих родитеља, али и прво мушко унуче, како са 
мајчине тако са очеве стране. Отац, Рамамрита Ајар (Ramamritha 
Ayyar), био је властелин имања осредње величине, а мајка је била 
једноставна и побожна жена. Ранганатаново школовање отпочело 
је у маленој школи у родном месту, традиционалном церемонијом 
увођења у образовање, чији би се назив могао превести као „учење 
слова” (aksharabhyasam). Оставши рано без оца, препустио се 
снажном утицају свога деде по мајци, иначе учитеља, и то је обе-
лежило читаво његово детињство.

По дипломирању, добивши образовање математичара, Ран-
ганатан је започео своју професорску каријеру 1917. године у Ман-
галору – поучавао је физику и математику. Кроз неколико го ди на 
(1921. го ди не) при дру жио се Пред сед нич ком ко ле џу (Pre si dency 
Col led ge) у Ма дра су и здру жио се са не ко ли ко углед них про фе со-

http://www.scribd.com/doc/3618741/Javne-biblioteke-seminarski
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Ран га на тан по ку ша вао да ар ти ку ли ше и фик си ра сво је нор ма ти ве. 
Јед не ве че ри, на пи сао је Ран га на тан, „Рос ме је пре ки нуо, а у очи-
ма му се ви део бље сак као и увек ка да би ус пео да про ник не у су-
шти ну не ког про бле ма. По том је усле дио осмех ка рак те ри сти чан 
за та кве си ту а ци је. Ре као ми је: „Ми слиш – ’Књи ге су за ко ри шће-
ње’. То је твој пр ви за кон!” Не са че кав ши да ви ди мо ју ре ак ци ју, 
Рос је од ју рио, што је би ло са свим на лик на ње га. У на ред на три 
са та, ис пи сао сам пет та ба ка хар ти је за пет за ко на.”3

Ра зу мљи во је да ова на че ла ни су би ли за ко ни у бу квал ном 
сми слу. Ран га на тан их је, нај ве ро ват ни је, на звао та ко да би ука зао 
на њи хо ву ва жност за би бли о те кар ство. Код нас су ње го ви за ко ни 
по зна ти као Пет злат них пра ви ла, па ће мо их та ко и на зи ва ти при-
ли ком на бра ја ња. Пра ви ла су јед но став на, фор му ли са на с ма ло ре-
чи и са мо о чи глед на. На ста ла су у вре ме ну ко је је по зна ва ло са мо 
књи ге и ру ко пи се као би бли о теч ку гра ђу, те је „књи га”, услов но 
ре че но, су ро гат за це ло куп ну би бли о теч ку гра ђу и та ко је у на ше 
до ба тре ба и ту ма чи ти. „... Ран га на тан је имао не по ко ле бљи ву ве-
ру у свој на уч ни при ступ. То што још мо же мо да про на ђе мо зна че-
ње у тих де вет на ест ре чи по сле то ли ких де це ни ја, до каз је ње го ве 
хра бро сти.”4

Књи ге су за ко ри шће ње (Bo oks are for use) – Ово је пра ви ло ко је 
уста но вља ва основ би бли о теч ких услу га. Ран га на тан је при ме тио 
да се на гла сак ста вља на скла ди ште ње и чу ва ње књи га5, пре но на 
њи хо во ко ри шће ње. Ни је од би јао ми шље ње да су скла ди ште ње и 
чу ва ње књи га ве о ма ва жни, али је твр дио да је ствар на свр ха ових 
ак тив но сти да пот по мог не њи хо ву упо тре бу. „Пред мет ко ји се не 
ко ри сти има ма лу вред ност”, го во рио је. На гла сив ши ко ри шће ње, 
он је фо ку си рао као бит не и: ло ка ци ју би бли о те ке, по ли ти ку по-
зај ми це, па чак и би бли о теч ки на ме штај и ква ли тет по ли ца за сме-
штај књи га.

Сва ком чи та о цу ње го ва књи га (Every re a der his [her] bo ok) – 
Пра ви ло су ге ри ше да сва ки члан за јед ни це тре ба да бу де у мо гућ-
но сти да до би је гра ђу ко ја му је по треб на. Ран га на тан је сма трао да 
сва ка ин ди ви дуа из би ло ког со ци јал ног окру же ња има пра во на 
би бли о теч ке услу ге, и да је осно ва ко ри шће ња би бли о те ка обра зо-
ва ње, на ко је сви има мо пра во. Уз ова пра ва ишле су и не ке ве о ма 
зна чај не оба ве зе: би бли о те ка ри мо ра ју по се до ва ти из ван ред но не-

3 Из Encyclopedia of Library and Information Science, Vol. 25, New York, Marcel Dekker Inc., 1978, pp. 
58-86, превела Т. И.

4 М. Гор ман, На ше не про ла зне вред но сти, Бе о град, Фи ло ло шки фа кул тет, стр. 31
5 У не ким би бли о те ка ма књи ге су че сто ве зи ва не да би се оне мо гу ћи ло њи хо во из но ше ње, или 

за кљу ча ва не у стра жњим про сто ри ја ма.

ра. Је дан од њих је био и Едвард Рос (Ed ward Ross)1, ко ји ће од и гра-
ти зна чај ну уло гу у Ран га на та но вом до при но су би бли о те кар ству.

Ни је био рад да ко ри сти уста ље ни ме тод уче ња по ко ме про-
фе сор пре да је, а сту ден ти „хва та ју бе ле шке”. Под сти цао је сту-
ден те да ко ри сте књи ге, по све ћи вао им је ин ди ви ду ал ну па жњу, 
гру пи сао их је у ти мо ве, а глав на еду ка ци ја спро во ди ла се у би-
бли о те ци. Оту да је ка сни је свој при ступ по у ча ва њу на звао „li brary–
cen te red te ac hing” – по у ча ва ње у чи јем се цен тру на ла зи би бли о те-
ка. Сту ден ти су га сма тра ли „ро ђе ним учи те љем” и вр ло ра до су 
по ха ђа ли ње го ве ча со ве, јер је то би ла ве ли ка ин те лек ту ал на сти-
му ла ци ја за сва ког од њих2.

Ка да је по ста вљен за управ ни ка би бли о те ке Уни вер зи те та у 
Ма дра су, 1924. го ди не, Ран га на тан је на пу стио Пред сед нич ки ко-
леџ. Увек је го во рио да га је са мо про ви ђе ње по ста ви ло за би бли-
о те ка ра, да ње го ва же ља да бу де би бли о те кар ту ни је би ла ни ти 
пре суд на ни ти по треб на. Но, изо ла ци ја с ко јом се су о чио у пр вим 
да ни ма упра вља ња Уни вер зи тет ском би бли о те ком, би ла му је од-
бој на и стра на. Ни је из др жао ни не де љу да на, а већ се по жа лио 
упра ви те љу Пред сед нич ког ко ле џа „да ни је у ста њу да под но си 
та кво за то че ни штво из да на у дан”. Упра ви тељ га је уми рио та ко 
што му је ре као да ће га сва ка ко при ми ти на траг, али да мо ра да 
из др жи пе ри од у ко ме ће сте ћи ис ку ство и прак су у ино стран ству, 
јер је то био је дан од усло ва по ста вље них за оба вља ње управ нич ке 
функ ци је у Уни вер зи тет ској би бли о те ци.

Нео бич но ис ку ство ко је је Ран га на тан сте као по се ћу ју ћи би-
бли о те ке ши ром Ве ли ке Бри та ни је, на гна ло га је да раз ми шља о 
нор ма тив ним прин ци пи ма би бли о теч ке прак се. На и ме, све би-
бли о те ке ко је је по се ћи вао би ле су на раз ли чи том ступ њу раз во ја, 
ко ји је, ка ко је про це нио, био по сле ди ца сти ца ја окол но сти, слу чај-
но сти или не ко ли ких ис ку ста ва, а не план ског де ло ва ња. О то ме 
шта би би ли нор ма тив ни прин ци пи ко ји би од ра жа ва ли по сто је ће 
прав це у би бли о теч кој прак си, али и ука зи ва ли и на оне ко ји ће се 
тек по ја ви ти, Ран га на тан је по чео да раз ми шља по чет ком 1925. го-
ди не. До кра ја 1928. го ди не, та ми сао по че ла је да га оп се да. Глав ни 
са бо рац у „би ци” ко ју је Ран га на тан во дио, био је про фе сор Ед-
вард Рос, с ко јим је у сва ко днев ним ин те лек ту ал ним рас пра ва ма 

1 Ed ward Burns Ross (1881–1947), од 1907. го ди не про фе сор ма те ма ти ке на ко ле џу у Ма дра су, 
на ко ме је пре да вао све до 1932. го ди не, ка да се по ву као због озбиљ но на ру ше ног здра вља. 
Сле де ћих пет на ест го ди на, све до сво је смр ти, про вео је у Един бур гу, окру жен па жњом сво јих 
се ста ра. 

2 Је дан ње гов сту дент ре као је: „Се ћам се да је би ло да на ка да су ње го ва пре да ва ња би ла то ли-
ко про во ка тив на да ни смо мо гли а да не на ста ви мо ме ђу соб ну ди ску си ју у учи о ни ци по што 
је час већ био за вр шен.” (Са сај та http://www.slais.ubc.ca/courses/libr517/03-04-wt2/projects/
ranganathan/real.htm, превела Т. И.)

http://www.slais.ubc.ca/courses/libr517/03-04-wt2/projects/ranganathan/real.htm
http://www.slais.ubc.ca/courses/libr517/03-04-wt2/projects/ranganathan/real.htm
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Пет за ко на би бли о те кар ства6, ова су на че ла до жи ве ла мно ге ре ви-
зи је и пре фор му ла ци је, сход но раз во ју дру штва и ње го вим про ме-
на ма. Са вре ме не ин тер пре та ци је ових пра ви ла до не ле су од ре ђе не 
не ми нов не тер ми но ло шке ко рек ци је: чи та лац – ко ри сник; књи га 

– ин фор ма ци ја или пу бли ка ци ја; би бли о те ка – ин фор ма ци о ни си-
стем.

Нај зна чај ни ју ре ви зи ју Ран га на та но вих на че ла да ли су Мајкл 
Гор ман (Mic hael Gor man)7 и Волт Кро форд (Wal ter C. Craw ford)8 у 
књи зи Би бли о те ке бу дућ но сти: сно ви, лу ди ло и ствар ност (1995). Ува-
жа ва ју ћи све што је Ран га на тан об у хва тио сво јим злат ним пра ви-
ли ма, при ла го ди ли су их са вре ме ном до бу – но вим тех но ло ги ја ма 
и гло ба ли за ци ји. 

Би бли о те ке слу же чо ве чан ству – Би бли о те ке по сто је због 
ква ли тет ног услу жи ва ња по је ди на ца, за јед ни це и дру штва у це-
ли ни, јер то и је сте на чин да се ис ко ри сте но ве тех но ло ги је, за до-
бро бит чо ве чан ства. Ва жно је да се са гле да на ко ји на чин ће тех но-
ло шке ино ва ци је по бољ ша ти би бли о теч ке услу ге, и да се ис пи та ју 
и при ме не све мо гућ но сти. Гор ман у ово ме ви ди про цес гло ба ли-
за ци је, али га не де ху ма ни зу је – за хва љу ју ћи но вим тех но ло ги ја ма, 
оста ће са чу ва на и ин ди ви ду ал на тра га ња за исти ном а чо ве чан-
ство ће би ти још ви ше по ве за но.

По штуј све фор ме пре но ше ња зна ња – Ово је ујед но и од го-
вор на све сум ње у ве зи са „смр ћу” књи ге, бес па пир ним дру штвом 
и сл. „У бу дућ но сти нас че ка ју и штам па и елек трон ска ко му ни ка-
ци ја. Бу дућ ност зна чи: и ли не ра ни текст и хи пер текст. Бу дућ ност 
зна чи: и по сред нич ку уло гу би бли о те ка ра и ди рек тан при ступ. 
Бу дућ ност зна чи: и би бли о теч ке збир ке и при ступ ин фор ма ци-
ја ма... ”9 А би бли о те ка ри су ту да ува же све ме ди је за пре но ше ње 
зна ња и да их ста ве у слу жбу ко ри снич ких ин те ре са.

Па мет но ко ри сти тех но ло ги ју да до при не сеш ефи ка сно
сти би бли о теч ких услу га – Гор ман но ве тех но ло ги је при хва та с 
до бро до шли цом и, иако сма тра да ће штам па на па пи ру оста ти 

6 Књи га The Fi ve Laws of Li brary Sci en ce пр ви пут је об ја вље на 1931. го ди не, исто вре ме но у Ма дра-
су и у Лон до ну, а ка сни је у мно гим струч ним гла си ли ма ши ром све та.

7 Ро ђен 1941. го ди не, од ра стао у Лон до ну. По соп стве ном ис ка зу, због ис ку ста ва у Хен дон би-
бли о те ци и Ај лин Кол вел (Eileen Col well), пи о ни ра деч јег би бли о те кар ства, и сам се за ин те-
ре со вао за би бли о те кар ство. По чео је као шеф ка та ло ги за ци је на из ра ди Бри тан ске на ци о-
нал не би бли о гра фи је и ту про вео де се так го ди на (од 1966). Био је пред сед ник удру же ња ALA 
2005–2006.

8 Ро дио се и од ра стао у Мо де сту, Ка ли фор ни ја. Ма ту ри рао 1962. го ди не у сред њој шко ли То мас 
Да у ни, ди пло ми рао на Бер кли ју. Пр ва књи га ко ју је на пи сао је MARC за би бли о теч ку упо тре бу 
(об ја вље на 1984. го ди не).

9 М. Гор ман, Fu tu re Li bra ri es: Dre ams, Mad ness and Re a lity, p. 180-181 (ци тат у пре во ду Г. Сто кић 
пре у зет из ње не књи ге Ка фи ло зо фи ји би бли о те кар ства, Пан че во, Ма ли Не мо, 2002)

по сред но зна ње ка ко о фон до ви ма би бли о те ке та ко и о чи та о ци ма 
(да би мо гли да их услу же); би бли о теч ке збир ке мо ра ју на и ћи на 
спе ци јал но ин те ре со ва ње за јед ни це и би бли о те ке мо ра ју ин тен-
зив но да про мо ви шу и огла ша ва ју сво је услу ге да би при ву кле што 
ши ри и ра зно ли ки ји круг чи та ла ца.

Сва кој књи зи њен чи та лац (Every bo ok its re a der) – Иако у те-
сној ве зи са прет ход ним пра ви лом, ово пра ви ло је ори јен ти са но 
на би бли о теч ку је ди ни цу гра ђе – књи гу, и го во ри о то ме да у би-
бли о те ци не по сто ји књи га ко ја не ће би ти баш ни ко ме од ко ри сти 
(сва ка књи га на ђе чи та о ца). Ран га на тан је до ка зи вао да би бли о те-
ка мо же да при ме ни мно ге ме то де да би оси гу ра ла да сва ка књи га 
бу де ко ри сна та ко што ће на ћи пут до од го ва ра ју ћег чи та о ца. Је-
дан од на чи на је уво ђе ње основ них пра ви ла при сту пу фон до ви-
ма, по себ но оно пра ви ло ко је се од но си на омо гу ћа ва ње сло бод ног 
при сту па књи га ма.

Уште ди вре ме чи та о цу (Sa ve the Ti me of the Re a der) – Пра ви-
ло упу ћу је на то да је ва жно да би бли о те ка ри бу ду спо соб ни да 
ефи ка сно за до во ље по тре бе ко ри сни ка. С тим у ве зи, Ран га на тан 
пре по ру чу је: по ли ти ка би бли о теч ке услу ге, као и по ли ти ка са мог 
упра вља ња би бли о те ком, мо ра ју би ти у скла ду са ко ри снич ким 
по тре ба ма. При ме ћу је да цен тра ли за ци ја би бли о теч ких фон до ва 
на јед ном ме сту пру жа ра зно вр сне пред но сти. Осим ово га, сма тра 
Ран га на тан, из вр сно об у че но осо бље не под ра зу ме ва са мо оне ко ји 
има ју раз ви је не ре фе рен сне ве шти не, не го и оне ко ји има ју „тех-
нич ке ве шти не” у ка та ло ги за ци ји, кла си фи ка ци ји, из ра ди упут-
них ли сти ћа (спо ред них ка та ло шких је ди ни ца), ин вен та ри са њу, 
по зај ми ци гра ђе.

Би бли о те ке су ор га ни зам ко ји се раз ви ја (The Li brary is a Gro-
wing Or ga nism) – Би бли о те ке ра сту и ме ња ју се, и увек ће би ти та ко. 
Пра ви ло под ра зу ме ва да би бли о те ка стал но уве ћа ва: број за по сле-
них; број књи га (раз ви ја ње фон до ва); обим ко ри снич ке упо тре бе 
књи га и обим би бли о теч ких про гра ма. Ов де спа да ју и про ши ре-
ња: сме штај ног про сто ра за књи ге; чи та о ни ца, тј. ме ста у окви ру 
би бли о те ке ко ја су од ре ђе на за чи та ње; по лицâ и, на рав но, ме ста 
у ка та ло гу за ула га ње ли сти ћа. Пра ви ло је по ве за но и са упра вља-
њем ти ме што би бли о те ка ри мо ра ју узе ти у об зир и раст фон до ва 
и раст услу га ако же ле до бро да упра вља ју би бли о те ком и у са свим 
нео д ре ђе ној бу дућ но сти.

Го то во сви аспек ти мо дер ног би бли о те кар ства мо гу се про-
у ча ва ти у све тло сти ових за ко на, исто као што мо гу по слу жи ти и 
за ис пра вља ње гре ша ка у ра ду са ко ри сни ци ма. Од об ја вљи ва ња 
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вог ан га жо ва ња у би бли о те кар ству и ње го вог од но са пре ма овој 
на у ци.

За по слив ши се у При род њач ком му зе ју (у ко ме је ра дио у 
два на вра та), до био је по сао би бли о те ка ра. Урк харт је све вре ме 
на овом по слу про вео не за до во љан! Био је не за до во љан на чи ном 
на ко ји би бли о те ка ри бри ну о књи га ма, њи хо вом за ту ца но шћу, 
од ба ци вао је до та да шњу тра ди ци ју и прак су у би бли о те кар ству11. 
У том мо мен ту, Ран га на та но ва на че ла би ла су већ на ши ро ко по-
зна та. То ни је оме ло Урк хар та на уч ни ка да се, без ма и по вр шне 
про ве ре (ка ко не при клад но за на уч ни при ступ про бле ма ти ци), 
упу сти у пи са ње на че ла стру ке ко ју очи глед но ни је во лео ни ти је 
це нио. Шта ви ше: „Ни ко ми ни је дао на слу ти ти мо гућ ност да се 
упо знам с би ло ко јим на че лом би бли о те кар ства”12, пи ше Урк харт 
у сво јој књи зи. Упо зна ва ње с на че ли ма је био, да ка ко, по сао „по-
вр шних” би бли о те ка ра ме ђу ко ји ма се на шао „Урк харт на уч ник”. 
Из чи та вог тек ста на че ла, као и обра зло же ња ко ја су уз на че ла да-
та, са свим је ја сно да је био ори јен ти сан пре вас ход но на еко ном ско 
по сло ва ње би бли о те ка, те се, ско ро не из бе жно, по ста вља пи та ње је 
ли он фи зи чар или за пра во еко но ми ста. Ра ци о на ли за ци ја је устук-
ну ла пред не пре ста ном штед њом Д. Урк хар та, а раз ло зи за би ло 
шта и про тив би ло че га су штин ски су би ли „јеф ти ни је–ску пље” 
раз ло зи. Не мо же се по ре ћи да је ње гов до при нос раз во ју ме ђу би бли-
о теч ке по зај ми це огро ман, као ни то да ве ли ки део ње го вих на че ла има 
сми сла, па је не сум њи во да све то тре ба да бу де про ту ма че но као 
при лог до бро би ти би бли о те кар ства. Али, из ла га њу ових на че ла 
мо ра се при сту пи ти кри тич ки, у скла ду са прин ци пом ху ма но сти 
(без ко јег не ма ни би бли о те кар ства), и не ким не спор ним чи ње ни-
ца ма ко је Урк харт ни је узи мао у об зир. Из са мих ње го вих на че ла 
ви ди се да се по не где су штин ски знат но раз ли ку ју од оно га што 
су, као на че ла, ус по ста ви ли Ран га на тан, Гор ман и Кро форд. Пи-
са ње на че ла би бли о те кар ства је све о бу хва тан, су шта ствен по сао, и 
мо же га успе шно оба ви ти са мо онај ко би бли о те кар ство про су ђу је 
ра зу мом а осе ћа ср цем. 

Би бли о те ке су за ко ри сни ке – Са ку пља ње мо ра има ти од ре-
ђе ну свр ху, а нај јед но став ни ја ко ја се мо же за ми сли ти је ко ри шће ње.

Не га тив не по сле ди це ко је на ста ју због не мо гућ но сти да се 
за до во ље ин фор ма циј ске по тре бе ко ри сни ка, ни су не по сред но 

11 „Чи ње ни ца што ни сам имао би бли о те кар ско обра зо ва ње ни је би ла ва жна... [јер] сам знао 
ка кве су би ле би бли о те кар ске шко ле... мо ја је пред ност би ла у то ме што ни ка да ни сам мо рао 
учи ти о тех ни ка ма и тра ди ци ја ма у би бли о те кар ству.” (Д. Урк харт, На че ла би бли о те кар ства, 
Ри је ка, ИЦ Ри је ка, 1986, стр. 35)

12 Исто, стр. 37

глав ни но си лац ин фор ма ци ја о аку му ли ра ном зна њу, за го ва ра 
им пле мен та ци ју но вих тех но ло ги ја у би бли о теч ку де лат ност. Тех-
но ло ги ја не тре ба са ма се би да бу де свр ха, мо ра би ти ту да ре ши 
про бле ме и обез бе ди услу ге, при че му тре ба по што ва ти на че ла 
еко но мич но сти и ефи ка сно сти.

Шти ти сло бо дан при ступ зна њу – Би бли о те ке мо ра ју да за-
шти те ин те лек ту ал не сло бо де, та ко да је ја сно да их сма тра де мо-
крат ским дру штве ним ин сти ту ци ја ма.

По штуј про шлост и ства рај бу дућ ност – Про грес не под ра-
зу ме ва са мо про ме не не го и ис ку ство. Мо дер не би бли о те ке мо ра ју 
да са чу ва ју осе ћа ње за тра ди ци ју и исто ри ју и да исто вре ме но бу-
ду отво ре не ка но вим тех но ло ги ја ма. Због то га тре ба да се урав но-
те же но стал ги ја за пре ди ги тал ном ером и по тре ба да се при гр ле 
но ве тех но ло ги је (у оној ме ри у ко јој обез бе ђу ју по ве ћа ње вред но-
сти би бли о теч ких услу га).

Ова кву ре ви зи ју Ран га на та но вих злат них пра ви ла, Гор ман је 
ин кор по ри рао у сво ју књи гу На ше не про ла зне вред но сти10, ко јом је 
пру жио би бли о те ка ри ма чврст осло нац и уве ра ва ње да ће би бли-
о те кар ство тра ја ти за у век.

Ран га на тан, Мајкл Гор ман, Волт Кро форд, ве ли ки ху ма ни сти, 
љу ди су ко ји су чи тав свој рад ни век по све ти ли би бли о те кар ству. 
Из њи хо вих же ља да се схва ти зна чај би бли о те ка (ка ко исто риј ски 
та ко и бу ду ћи), да се из ме ђу би бли о те ка ра и ко ри сни ка раз ви је 
ме ђу соб но по ве ре ње, да свет и сва ка људ ска је дин ка у ње му уве ћа-
ва сво је бо гат ство у зна њу и ин фор ми са но сти, ни кла су и њи хо ва 
на че ла би бли о те кар ства.

До налд Урк харт (Do nald J. Urquhart) три де сет је го ди на ути-
цао на раз вој би бли о те кар ства, али ни ка да ни је о се би го во рио 
као о би бли о те ка ру. Сто га, нај ве ро ват ни је, и има мо ути сак да је 
Урк харт за лу тао у би бли о те кар ство. Оно што се објек тив но мо же 
о ње му ре ћи су би бли о граф ске цр ти це: ро ђен 1909. го ди не, шко-
ло вао се на Уни вер зи те ту у Ше фил ду, ди пло ми рао фи зи ку и од-
бра нио док то рат из ме та лур ги је; у лон дон ском При род њач ком 
му зе ју за по слио се 1938. го ди не; осно вао је На ци о нал ну по зајм ну 
би бли о те ку за на у ку и тех но ло ги ју ко ја је зва нич но отво ре на 1962. 
го ди не; био је ве ли ки за го вор ник УДК, би бли о граф ске кон тро ле 
и ме ђу на род не по зај ми це; са гле да вао је би бли о те ку са ста но ви шта 
ње них ин фор ма ци о них по тен ци ја ла. 

Оно што се мо же ви де ти не са мо из са др жа ја не го и на чи на 
на ко ји је на пи сао На че ла би бли о те кар ства (сво ју књи гу не ве ли ку 
по оби му, али ве ли ких пре тен зи ја), пру жа де таљ ни ју сли ку ње го-

10 М. Гор ман, На ше не про ла зне вред но сти, Бе о град, Фи ло ло шки фа кул тет, 2007
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хар та, то је ло ка ли зо ва но на са рад њу ме ђу би бли о те ка ма и сво ди 
се на фи на си ра ње и уште ду. Ову са рад њу нај ви ше оме та ју са ми 
би бли о те ка ри и сна га тра ди ци је, ко ја их те ра да ми сле са мо о сво-
јој би бли о те ци, не уви ђа ју ћи ка кве би пред но сти ме ђу би бли о теч-
ка са рад ња до не ла еко но мич ном по сло ва њу.

У пла ни ра њу раз во ја би бли о те ка тре ба ко ри сти ти ствар не 
по дат ке о по тре ба ма ко ри сни ка – Код ко ри снич ких по тре ба ва-
жно је ис ка за ти оне ко је су ствар не, а не ба зи ра ти пла ни ра ње на 
осно ву оно га што ко ри сни ци ми сле да же ле.

Нео п ход но је гле да ти у бу дућ ност, а не у про шлост – Тра-
ди ци ја је та ко ја ко чи раз вој би бли о те ка, би бли о те ка ри се од у пи ру 
про ме на ма, из лаз је по глед у бу дућ ност и у но ве тех но ло ги је

Тим ски рад – За ово на че ло и сам Урк харт ка же да му је те шко 
да га опи ше ре чи ма, а да го во ри о осо бљу би бли о те ке. Из ње го вог 
да љег об ја шње ња сле ди да је за ви сок учи нак нај по де сни је да сва-
ки за по сле ни у би бли о те ци ра ди све, јер то до во ди до знат них, ви-
ше стру ких уште да. Иако ова кво ту ма че ње син таг ме „тим ски рад” 
од сту па од оно га што се под тим уоби ча је но под ра зу ме ва, на че ло 
има здра ве осно ве: сва ко тре ба да ра ди за је дин стве ни циљ би бли-
о те ке – пру жа ње услу га; чвр ста ор га ни за ци о на ше ма и стро го по-
де ље ни по сло ви оме та ју учи нак, до ла зи до ма ло ду шно сти ако има 
по сло ва у за о стат ку, ру ко во ди о ци би бли о те ка и ди рек тор мо ра ју 
из гле да ти као да су део тим ског ра да. Ми шље ња сам, као и мно ге 
мо је ко ле ге (а то је и прак са по ка за ла), да је ну жно да би бли о те-
кар по зна је, ма кар по вр шно, све про це се ра да у сво јој би бли о те ци. 
Ти ме је оспо со бљен да ви ди це ло ви ту сли ку и да на ђе у њој сво је 
ме сто, као ка ри ку у не рас ки ди вом лан цу би бли о теч ког по сло ва-
ња. Сто га сам сло бод на да по ну дим пре фор му ла ци ју овог на че ла 
у: Свакомтребадатидарадионозаштајенајспособнији,а то је 
пре вас ход но за да так упра вљач ког ти ма не ке би бли о те ке и све до-
чи о ор га ни за ци о ним спо соб но сти ма тог ти ма.

Ме сто би бли о те ка ра ни је си не ку ра за на уч ни ке – То на че ло 
се, очи глед но, пре вас ход но од но си на спе ци јал не и на уч не би бли-
о те ке. Су шти на је у то ме да се „не мо же се де ти на до бро пла ће ном 
др жав ном по слу и пред ста вља ти се као на уч ник ко ји ра ди у би-
бли о те ци а не као ру ко во ди лац би бли о те ке”.

Би бли о те ке могу би ти дру штву вр ло ко ри сне (ако сва ка 
по на о соб ја сно при ка же, узи ма ју ћи у об зир дру штве на уве ре ња 
и пред ра су де, за што од ре ђе ни би бли о теч ки про јек ти мо гу би ти 
ко ри сни раз ли чи тим де ло ви ма дру штва) – Ово на че ло је при хва-
тљи во је ди но ако се ту ма чи као по тре ба да би бли о те ке про мо ви шу 
сво је услу ге да би се ши рио круг ко ри сни ка, да би се обез бе ди ла 

уоч љи ве – За раз ли ку од не ис по ру ке стру је или во де, ови про пу-
сти ни су не по сред но ви дљи ви.

За до во љен зах тев ства ра но ви – Или, ка ко Урк харт пи ше у 
да љем об ја шње њу: „По ну да ства ра по тра жњу”. За до вољ ни ко ри-
сни ци су нај бо ља про па ган да, а они же ле или гра ђу са ин фор ма-
ци јом или ин фор ма ци ју.

Ко ри сни ци ма тре ба да се оси гу ра ју во ди чи, тре ба оси гу ра
ти од го ва ра ју ћи при ступ за пи си ма ко ји су тра же ни – два су на-
че ла ко ја има ју ве зе са при сту пом ин фор ма ци ја ма.

Би бли о те ке тре ба фи нан си ра ти – У ве зи са овим су и сле де-
ћа три на че ла: Би бли о те ке тре ба да во де бри гу о фи нан сиј ским 
учин ци ма; ин фор ма ци ја се не мо же ме ри ти фи нан сиј ским пој
мо ви ма; би бли о те ке тре ба да во де бри гу о за ко ну опа да ју ћих 
при но са – На че ла го во ре о то ме шта све тре ба има ти на уму да 
би се обез бе ди ла сред ства за фи нан си ра ње13. При то ме тре ба да се 
по сту па у скла ду са за ко ном опа да ју ћих при но са, тј. са чи ње ни цом 
да се сви по ку ша ји да се са вр шен ство по стиг не за вр ша ва ју ти ме да 
се, у ства ри, по стиг не од ре ђе ни ни во из над ко јег сва ко по ве ћа ва ње 
тро шка до во ди до на глог успо ра ва ња ра ста до би ти.

Нај бо ље је не при ја тељ до брог – На че ло ко је ди рект но сле-
ди из по ку ша ја би бли о те ка ра да до стиг ну са вр шен ство у не ком 
де лу про це са ра да, нпр. стал ним про ве ра ма у ка та ло зи ма (уме сто 
да ка та ло шку је ди ни цу од мах укљу че у ка та лог, да би гра ђа бр же 
по ста ла до ступ на ко ри сни ци ма). Ми слим да не тре ба ни ис ти ца-
ти да је по гре шно об ра ђе на гра ђа (што се де ша ва углав ном због 
по вр шног од но са пре ма по слу, од су ства нео п ход них про ве ра, не-
при ме ре не бр зи не у ра ду, а да би се по сти гао за ви дан учи нак... и 
сл.), ка ко у ли сним та ко и у елек трон ским ка та ло зи ма, не до ступ-
на ко ри сни ку. Све ово, ми сли Урк харт, (за го ва ра ју ћи осред њост 
у та ко му ко трп ном и пре ци зном по слу би бли о те ка ра), до во ди до 
не по треб них тро шко ва, а: Је ди нич ни тро шак за по је ди ну ак тив
ност тре ба ло би да се сма њу је про пор ци о нал но с ра стом оби ма 
ак тив но сти.

Ни јед на би бли о те ка ни је остр во – То је на че ло ко је је нај-
че шће ци ти ра но у струч ној ли те ра ту ри. Оно ко но ти ра нај ва жни-
јом чи ње ни цом у би бли о те кар ству: не из бе жна и не над ма шна је 
ва жност ко ју би бли о те ка има у свим сфе ра ма људ ске де лат но сти, 
а са мим тим и ну жност да се оства ри са рад ња са струч ња ци ма из 
тих сфе ра, пре вас ход но обра зов ним и на уч ним. Ме ђу тим, за Урк-

12 „Ако би бли о те ке тре ба фи нан ци ра ти, он да не ка ор га ни за ци ја мо ра оси гу ра ти сред ства. 
При је или по сле та ће ор га ни за ци ја по ста ви ти пи та ње – до би ва ли за сво ја сред ства од го ва ра-
ју ћу про ту ври јед ност”, исто, стр. 22
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сред ства и сл. У про тив ном, уко ли ко се ге не ра ли зу је и об у хва ти 
би бли о те кар ство као по јам, то се ко си са свим оним што и ми сли-
о ци и прак ти ча ри би бли о те кар ства до ка зу ју де це ни ја ма, а то је да 
су би бли о те ке ну жни, не за мен љи ви део сва ког дру штва и нај зна-
чај ни јих про це са ко ји се у дру штву од ви ја ју.

Би бли о те кар ство је екс пе ри мен тал на на у ка – Урк харт на-
во ди ово као по след ње на че ло, без ма ло ус пут но га са оп шта ва ју ћи, 
али ис ти че да је то би ла ак си о мат ска по став ка свих ње го вих раз ми-
шља ња о би бли о те кар ству.

А би бли о те кар ство је сте не из бе жна, ну жна на у ка ко ја је у слу-
жби чи та вог чо ве чан ства.

На че ла у би бли о те кар ству мо ра ју да бу ду ја сна и из ра же на са 
што ма ње ре чи. Мо ра ју да бу ду при мен љи ва и на оно што ће би-
бли о те кар ство би ти у бу дућ но сти, и на оно што би бли о те кар ство 
је сте у тре нут ку ка да на че ла на ста ју. Она не са мо да тре ба да утвр-
де глав не, за јед нич ке прав це де ло ва ња или по на ша ња у би бли о-
теч кој стру ци, не го и да омо гу ће да се уви ди ствар но ме сто ко је 
би бли о те ке има ју у дру штву и њи хов зна чај за за јед ни цу.
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Народна би бли о те ка Сме де ре во 
и Међународни фестивал поезије „Сме де рев ска пе снич ка је сен” 

рас пи су ју

КОН КУРС 
занаграду„ЗмајОгњениВук”

На гра да се до де љу је за пе снич ку књи гу го ди не на срп ском је зи ку. 
Пе снич ку књи гу го ди не иза бра ће уред ни ци из да вач ких ку ћа (глав ни 
уред ни ци или уред ни ци по е зи је) гла са њем за че ти ри књи ге, јед ну из 
сво је и три из про дук ци је дру гих из да вач ких ку ћа.

Пра во уче шћа има ју сви из да ва чи из Ср би је и других држава ко ји 
су об ја ви ли књи гу по е зи је на срп ском је зи ку у пе ри о ду од окто бра 2009. 
до окто бра 2010. го ди не.

Мо ли мо вас да учи ни те два ко ра ка:

• пр ви, да нам по ша ље те све ва ше књи ге по е зи је, об ја вље не од окто-
бра 2009. године до окто бра 2010. године, у нај ма ње 2 при мер ка на адре су:

На род на би бли о те ка Сме де ре во
Ка ра ђор ђе ва 5
11300 Сме де ре во (са на зна ком: за Сајампоезије)

• дру ги, да глав ни уред ник или уред ник по е зи је уред но ис пу ни и 
до ста ви гла сач ки обра зац.

Рок за до ста вља ње гла сач ких обра за ца је 5. октобар 2010.
Тел. за кон такт: 026 / 222270, 223740, 642542

Ауто ру књи ге са нај ве ћим бро јем уред нич ких гла со ва при па шће 
По ве ља ЗмајОгњениВук и нов ча на на гра да.

На гра да ће би ти уру че на на 41. ме ђу на род ном фе сти ва лу по е зи је 
Смедеревскапесничкајесен.

Све при спе ле књи ге пе са ма би ће из ло же не на Десетомсајмупоези-
је у НароднојбиблиотециСмедерево.
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НА ГРА ДА „ЗМАЈ ОГ ЊЕ НИ ВУК” 
ЗА ПЕ СНИЧ КУ КЊИ ГУ ГО ДИ НЕ НА СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ ПО 

ИЗ БО РУ УРЕД НИ КА ИЗ ДА ВАЧ КИХ КУ ЋА

Да јем глас сле де ћим књи га ма по е зи је:

1. Из из да вач ке ку ће у ко јој сам уред ник (гла са се за јед ну књи гу):

• на слов књи ге ______________________________________________________
• аутор књи ге _______________________________________________________
• го ди на из да ња _____________________________________________________

2. Из дру гих из да вач ких ку ћа (гла са се за три књи ге):

1. 
• на слов књи ге ______________________________________________________
• аутор књи ге _______________________________________________________
• го ди на из да ња _____________________________________________________

2. 
• на слов књи ге ______________________________________________________
• аутор књи ге _______________________________________________________
• го ди на из да ња _____________________________________________________

3. 
• на слов књи ге ______________________________________________________
• аутор књи ге _______________________________________________________
• го ди на из да ња _____________________________________________________

У ______________________ Из да вач ка ку ћа

____________________ 2010. ___________________________

 Уред ник

___________________________
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