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Томаж Шаламун (Словенија)

PIZZUTI RESTAURANT

„A phoenix Dante is a vast species alone.”
зато уз себе увек треба имати неколико добрих

пиштољчића или како каже Нејц заплотник,
пази на себе. Умрећеш престар. Улицу

газиш као какав глупи старац. Looк!
Сви су већ одлетели. зашто трубиш?

зашто плућа подмећеш планинарима?
И, гост је био раније, не сада. Оних лоптица

од тврдог папира, унутрашњег сечења
ластиша, сећаш ли се ходочасника? Михелича

на Птујској гори. И после рата. Извиђача
на Високом. Бог зна, да ли се смрт уопште

зауставља. Изгледа не. Свете печурке,
које сада једем с Мајклом то потврђују.
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МАРТА ПЛИВА У ВОДИ

Громовник, особито онај што буја у хербаријуму, 
иза себе је оставио прљаве лопате.

Професор Гнезда имао је више мотика.
Једну за глаголе. Једну је дао. Дао је

мени у руке изнад мрке масне земље.
Нисам више знао да ли окопавам

растиње или латиницу. Био сам погнут,
бистар, руке су ми биле прљаве.

Све се догађало у оној малој
кућици, док је професор Хрибар,

шетајући Тиволијем, весело скидао
шешир. Допливао је кит, којег су 

устрелили пред сведоцима. Сетих
се дрвећа, које је процветало.

ПОСЛЕ ТЕ НОЋИ

Пред лимом с овалним камењем.
Кажеш да се појављује црвени стуб, да се

помера со. Да избија
пламен, чим се удаљим. Таква

је свакодневица хриди. Твоја, твоја, водо,
усред воде и огледала. Ти си нови

млади принц. збуњен. Не знаш да си 
поквасио васиону. То ћеш дознати 

поступно, тек кад будеш плаћао данак.
Јанез ми је рекао о Андражу:

разбиј му лепоту, лепота је његова 
ступица. зато су нашли коње, кочију,

мараму. Били су враћени из Хада. Да их
мирно окусе. Свилени зидови узимају дах. 

(Из необјављених песама)

Превео са словеначког: Ристо Василевски
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Ана Багрјана (Украјина)

ПОЧЕТАК

најпре беху ране
из њих је отицало небо
на небу су се јављали лимфни чворови
који су везивали
чудне завежљаје
што су се хаотично
кретали по небу
(одакле ли се створише...?)
потом су чворови нарастали
постајали тешки
као камење
и као камење
су се стропоштавали доле
стварајући нешто слично
оним (већ везаним) завежљајима
свак
именом божјим
називаним
и богови су остајали сами
јер мислили су
да нема
више никог на небу
(једноставно су заборављали
на ране
из којих је почињао Космос)

ПРЕђА

чупам небо за облак
танак млаз светлости
провлачи се кроз прсте
бела нит постаје златна
креће на пут
ка хоризонту

тамо иза хоризонта
Ти
посматраш
како се бели облак
топи и смањује
и одједном сав нестаје

златна се нит
путујући
до Твог срца
моли

за своју тајну пређу
осим Тебе
нема коме да испричам
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ДВА зРНА ПЕСКА

два зрна песка
извађена из дњепарског тока
беже с мога длана
иза краја неба – до границе
између две тајне
под мојим ногама – песак
много песка
толико песка
да може у клепсидри
да се проспе више живота

толико много песка
да могу да подигнем велики замак
и да се сакријем иза седам брава
посматрајући витеза с друге стране мора
на броду с прозирним једрима

али одсутност та два зрна песка
(чудно!)
не даје ми мир
узнемирава ме као уочи потопа света
(а ја још увек памтим тај страх!)

сањиво острво мог срца
ветар са севера
снег бељи од смрти
два зрна песка
ја –
осећај властите неважности
а
можда сам
ја –
једно од та два зрна песка?

Мухарем Первић

СВИТАК ПО СВИТАК

Не видим те, али ти ме гледаш не одолевајући 
радозналости.

1.

Попут пса мачке слона ждрала
Од тада миришем на крв отров пламен
И ја поред вулкана мудри камен
Покривам своју глад пепелом црних ала

Попут вас у магновењу одбацио сам помисао
Да нисам костур у срцу пустиње
Далеко од бића на земљи да сам дисао
У каменом пребивалишту скривено растиње

Чуо сам није да нисам чуо дах
И причу о истоветности и нападању
Слушао сам док свилени говори прах
Са дна мора реч у распадању

Нисам се зарицао али одступања су моја
Син многих зора таласа и кора
Без свега без погледа сопственог соја
Пуца у дубини срце младог мора

То што се збило далеко од прага
Ти крици тај пут од немила до стида
Твоја прича у очима верага
Пољем иде и цветове кида

2.

Указујем на време
И да верни верност дугују
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Места светих имају и даље своју фасцинацију
Свете обавезе су неиспитани неповратни дугови
Ко тврди да старе ствари су прошле
заблуде у траву зарасле
Несносним речима
Трубачи ново буде и призивају
Треба кажу чистити и ствари изван сумње
жустрину и ефикасност сејати
Треба без сумње сневати лепе снове
Идеале принципе државу треба штитити
И све за жеђ коју не можемо утолити.

3.

Остатак чега?
Теби шта је море
Сунчаних руку

4.

Сада већ припадају другим вечностима
Не можете их запалити горчином
Под неутешним лишћем у непознатој дубини
У глухом глибу и далекој висини
Измакли вечери зори и тачностима
Уснули под телом и јагорчевином

Ни име вам неће рећи
Циљ њихов невидљиви ко ће изнети на јаву
Али крик нечујни од крика сваког већи
Хиљаду ноћи и једну ноћ срце ће вам пећи
Неми на врхунцу сумрака
Одсутни сред вашега срца
Нестварна поља живом водом заливају
У ноћ вечну погледом вас окивају
У непредвидивости птица дрхтавица

5.

Нашао сам реч под црним каменом
Песма где ми спава
Шта ако се јави глас
Шта ако угледам
Лице док сања
Шта отвори ли врата
Рука од даха тања
Шта ако провали застор плави
У бунилу ватреном земља ако се јави
Шта ако узмем реч из уста Сократа
Шта ако је не дигнем са дна дванаестог сата.

Са дна се дижу тегови вечерја
Пријатељ из сна довршава заверу
И намиче омчу звезданих противуречја
Од тренутка давног поступак је исти
Утонуо у коров тела нож сувисли
Пријатељи благи нежни и чисти
Одапни стреле отровних мисли

6.

На ланцу тренутак
Непажљива граница
Открива свет
Дан на крају ноћи
Ноћ у незрелом дану 
Крајеви у почецима
Раздвајање костију
Временом без времена
Круг и прича
Невидљивог брда
И плача
Иза дебелих завеса
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7.

Али ето одсутни долази
Језиком голе коже
Незастртим
Језиком пуштеним с ланца
Из рупе у којој је чамио
Језиком ноћи и самотности
запрепашћености на најближој страни
Језиком што кружи око несталог
Језиком првих речи као последњих
Говори
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Ми ли ка Во ји но вић

СА МО СТА

Ка да је Пе тар отво рио вра та с уцр ни лим ме тал ним окви ром и по-
ло мље ном ква ком ко ја је без вољ но ви си ла као гла ва бо ле сне жи ви-
не, из ну тра га за пах ну те жак ва здух по друм ске про сто ри је, осви-
је тље не огром ном си ја ли цом на сре ди ни по там ни лог пла фо на. У 
про сто ри ји са уга си то пла вим ити со ном по па то су, ста ја ла су два 
ста ра рад на сто ла од ма сив ног др ве та и шпер пло че. Сво јим из гле-
дом и го ди на ма, са ста ром ви три ном из ме ђу њих, ода ва ли су не ки 
та јан стве ни из глед и ат мос фе ру дав но про шлог вре ме на. Ме ђу-
тим, и са да је све то ис пу ња ва ло сво ју уло гу у скла ду са по тре бом.

за сто ло ви ма су сје де ле дви је буц ма сте сре до веч не да ме са за-
бо ра вље ним, иро нич ним осми је хом на усна ма. На је дрим но га ма, 
ко је су ви ри ле ис под уз диг ну тих да са ка са че о не стра не сто ло ва, 
си ја ле су се код јед не и дру ге за тво ре но жу те ци пе ле.

Без вољ но су пи љи ле у ра чу на ре ис пред се бе, слич не по ки-
слим ди вљим ко ка ма вра то ва уву че них у ти је ло и пер је.

Уко ра чив ши уну тра, Пе тар за пе о уз диг ну ти па тос од мах иза 
пра га у ви ду сте пе ни це и на гло по ср ну. Ипак, не па де. Хи тро се 
од у при је но га ма у цр ним ко жним чи зма ма.

Осје ћа ју ћи не при јат ност што му се то де си ло, по стид но се 
осмјех ну. По гле да да ме, и не зна ју ћи ни сам за што, ре че:

– Из ви ни те, не при мје тих да је уну тра па тос уз диг нут.
Да ме се осми јех ну ше.
То им је би ло као ра зо но да у јед но лич но сти по сла ко ји су оба-

вља ле. У је дан глас ре ко ше:
– Ни је си пр ви!
Ма ло ста ри ја да ма, ду ге ко се, до да де:

– Де ша ва се то сви ма ко ји пр ви пут до ла зе код нас.
– Ово је ствар но не згод но. Чак нео збиљ но – про тест но ре че 

Пе тар. – Ка да ула зиш, ми слиш па тос је на ни воу пра га, и не па да 
ти на па мет да је уз диг нут. Као да је на мјер но ура ђе но да по ср неш 
на нос.

Рад ни це се опет осми јех ну ше. По гле да ше јед нан дру гу. Мла-
ђа, пла ву ша, ша љи во до да де:

– Ко уђе па жљи во и не по ср не, зна мо, већ је био гост.
– Глав ни и од го вор ни, је ли ту? – упи та Пе тар ми сле ћи на вла-

сни ка фир ме за тр го ви ну на ве ли ко и ма ло.
Пла ву ша, ко ја је је два че ка ла да би ло чи ме раз би је мо но то ни-

ју ду гог ћу та ња, ре че:
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Су сре то ше се на сре ди ни кан це ла ри је, пру жи ше је дан дру-
гом ру ку. Чи ни ло се, вла сник то ру ко ва ње при хва ти са не ком на-
пад ном ср дач но шћу и су здр жа ним осми је хом, с обо ре ним по гле-
дом, ма ло уко со, као да се на ла зио у не кој не при јат но сти, крив њи, 
због не че га.

– Ка ко је са здра вљем и ка ко је по ро ди ца? Је де те ли слат ко и 
спа ва те ли мир но? – ша љи во упи та Пе тар сје да ју ћи на фо те љу с 
ме тал ним точ ки ћи ма ко ју му по ну ди по зна ник Иван.

Иван се на сми ја и исто вре ме но по зва рад ни цу из свог би феа. 
На ру чи ше по ча шу цр ног ви на „Агро ком би нат 13 јул”, Под го ри-
ца. По том, по што на здра ви ше и от пи ше по до бар гу тљај из ду бо-
ких кри стал них ча ша, са сми је шком, Иван ре че:

– Та кво пи та ње, јед но став но, ли је по, ни је сам чуо! Но си у се би 
чи та ву исти ну.

– Да, да! – ре че Пе тар, гле да ју ћи са стра не ча шу ко ја се си ја ла 
ис пред ње га, и до да де:

– Ка да се не је де слат ко и не спа ва мир но, та да се у чо вје ка усе-
лио враг. Би ло у ду шу или у ти је ло.

Иван се уозби љи, очи глед но је раз ми шљао о то ме, по том упи-
та:

– Ни је си ду же вре ме на на вра ћао. Пи тао сам се шта мо же да 
бу де.

Док је то го во рио, пре ко ли ца му пре ле те тра чак од сут но сти. 
Би ла је то бри га око нео д ло жних по сло ва у ко ји ма га је не на ја вље-
ни за те као, при че му је све за тре ну так пре ки нуо да би му ука зао 
па жњу и по што ва ње. Пе тар је осје тио кри ви цу због сво јег по ступ-
ка. Али, та ко је са да мо ра ло би ти. По ми сли: „Што је би ло, би ло је”, 
сми шља ју ћи по том ка ко да што при је оба ви по сао због ко је га је и 
до шао.

Сво ју по сје ту обра зло жи ша љи во, куц ка ју ћи усит ње но вр хом 
чи зме о но гар сто ла као да се ру гао са то ви ма на зи до ви ма про сто-
ри је, по клон вла сни ку од при ја те ља фир ми са ко ји ма је са ра ђи вао. 
У ти ши ни, ка да би утих нуо раз го вор, са то ви би от ку ца ва ли као у 
не ком ор ке стру, у са вр ше ном скла ду, да ју ћи му зи ку вјеч ног вра-
ћа ња истог.

– Ви дим да си у до ко ли ци, па ћу и ја гле да ти да оста нем што 
ду же, да ти скра тим ври је ме. Сје диш као на ва три.

Иван схва ти ње го ву из о кре ну ту ша лу, по ди же де сну обр ву, 
цр ну као бар ска пи ја ви ца, и ре че:

– Пред Но ву Го ди ну, се зо на ми је же тве. Та да не знам гдје ми 
је гла ва.

– Го спо дин је сти гао са од мо ра у ино стран ству. Уну тра је – то 
ка за са подсмје шљи вим из ра зом у очи ма, као да се не ко ме по дру-
гу је.

Исто вре ме но, при ми је ти на ли цу дру ге рад ни це сум њив сми-
је шак у при крај ку уса на, као из раз огор че ња и по ври је ђе но сти. 
Осјен чи то на њој пат њу, ко ја је ти ња ла, и са да се на овај на чин 
осло ба ђа од то га. Га зда је оти шао на од мор у ино стран ство, на Ка-
рип ска остр ва; а она, ни је мо гла код ње га да за ра ди до вољ но да 
дје ци и се би ку пи основ не на мир ни це.

Га зда је био сна ла жљив дил кош и аги та тор но во на ста ле пар-
ти је на вла сти, по сли је про па сти со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји и Ју го-
сла ви је – сред њо шко лац, а она – ин те лек ту а лац, про свјет ни рад-
ник. Са да је би ла ни ко и ни шта, јер ни је мо гла, ни је хтје ла, ни је 
зна ла, да се пре тво ри у ка пи та ли стич ког дил ко ша и аги та то ра.

У два-три ко ра ка, Пе тар сти же до вра та та па ци ра них бра он 
ска јем, ути сну тих у др ве ни рам по сре ди ни де бе лог ка ме ног зи да 
оро ну ле и при зем не згра де. Гра ђе не још у тур ским вре ме ни ма.

По ку ца са ви је ним ка жи пр стом о лајс ну бра ве у чи јем је сре-
ди шњем ди је лу би ла ме син га на ква ка. Учи ни то ви ше ре да ра ди 
не го што се уну тра мо гло чу ти ње го во ку ца ње.

Па ипак, са че ка ма ло, ко ли ко је би ло по треб но да не ко из ну-
тра ка же „На при јед!”, па да уђе.

По што отво ри вра та и про ђе кроз де бе ли зид, као кроз три-
јум фал ну ка пи ју, уну тра га до че ка ма ла про сто ри ја, глав на кан-
це ла ри ја вла сни ка фир ме. На о чи глед ја зби на, а у ства ри, то је би-
ло мје сто гдје су се под па ра ва ном си ро ма шне фир ме оба вља ли 
пра ње нов ца и слич не јав но за бра ње не рад ње ко је до но се огром ну 
до бит.

Све се то, сва ка ко, оба вља ло под окри љем вла сти.
Про сто ри ју су ис пу ња ва ла два ма сив на др ве на сто ла, не ко ли-

ко сто ли ца око њих и дви је др ве не ви три не. Све је то ли чи ло на 
остат ке Но је вог на мје шта ја по сли је По то па.

По сто ло ви ма, ви три на ма, по ли ца ма, по зи ду, на ла зи ли су се 
ре клам ни узор ци ра зно ра зних ро ба, ма те ри ја ла, ро ков ни ка, по-
себ на из да ња књи га у лук су зној опре ми, пи ће и слич но.

На су прот вра ти ма, за сто лом је сје дио вла сник фир ме. Ви сок, 
ко шчат, пре ли ста вао је хр пу па пи ра. Пе тар при тво ри вра та, на зва 
до бар дан и упи та:

– Је ли сло бод но?
Вла сник уста де, као да се по кло ни. Од у пи ру ћи се ру ка ма о 

сто, ша љи во ре че:
– Сло бод но је, већ от ка да!
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Пе тар је бу љио у ис пру же ну ша ку, са ко је су су зи ле ле де не 
ка пи, као у при ви ђе ње. Од јед ном, не што га у ду ши убо де као змиј-
ски ујед. На је жи се од то га. При ђе ока мењ ном људ ском об лич ју и 
пип ну га по ра ме ну. На до дир ње го ве ша ке, успо ре но, по кре ну се 
уки сла там но пу та гла ва са већ опа лом ко сом и за ва пи:

– При ја те љу!... за за ло гај хље ба и ли јек дје те ту – по што то бе-
жи вот но из у сти, гла ва кло ну на гру ди као у мр тва ца ка да из дах не.

Ухва тив ши га за „ме тал ну” ша ку, од че га га по ди ђо ше ле де ни 
жмар ци, Пе тар ре че:

– Уста ни! Иде мо да до руч ку је мо. Па ре не да јем про сја ци ма.
Бу рег џи ни ца је би ла у бли зи ни мо ста. Ки ша се пре та ка ла у 

су сње жи цу, ко ви тла ју ћи се са на ле ти ма вје тра као пра ме ње ма гле. 
Смр за ва ло је. Риб ни ца се ва ља ла мут на и пла хо ви та, за но си ла је 
вр ба ке ко ји из ра ста ју по ње ном ко ри ту ка да ље ти пре су шу је.

– По мог ни ми да уста нем – из у сти про сјак је два чуј ним гла сом.
При др жа га.
Уста ју ћи те ту рао је. Хо дао као ро бот. На ба дао пре мр злим но-

га ма. По шли су без ри је чи.

III
Хос је имао че тр де се так го ди на. Ра ни је је био до сто јан ствен и ра-
дан Ци га нин. Али шта мо же да уне сре ћи чо вје ка као не срећ но 
ври је ме?

У При шти ни је за вр шио основ ну шко лу. По том је са ку пљао 
ста ро гво жђе и дру ги от пад и про да вао их као се кун дар не си ро-
ви не. Та ко је по ма гао оцу и мај ци у пре хра њи ва њу се дам си но ва 
и три кће ри.

Још као мла дић по ве зао се са тр гов ци ма ста рим гво жђем и 
сте као ли јеп име так са бра ћом и се стра ма. Оже нио се црн ком ко-
ју је во лио ви ше од све га, вит ком као бре зов прут, окру гле гла ве 
и пр ћа стог но са. Са гра дио ку ћу на два спра та, на ве ли ком пла цу 
укра ше ном вр том и воћ ња ком. Ра дио је да но ноћ но и ужи вао у сте-
че ном имет ку, уви јек пје ву ше ћи при јат ним гла сом по не ку сев да-
лин ку. Са су пру гом је имао че ти ри кће ри и три си на; дје ца су ли-
ком и ста сом ви ше ли чи ла на мај ку не го на оца.

А по том, до шла је не сре ћа – рас пад Ју го сла ви је, рат. Од јед ном, 
у тим окол но сти ма, љу ди по ста до ше кр во лоч не зви је ри, чу па ју ћи 
и раз ди ру ћи јед ни дру ги ма ду шу, док су на њи хо вој ме ђу соб ној 
ло ма чи дру ги за до вољ но тр ља ли ша ке и гри ја ли ру ке.

На мје сту Хо со ве спа ље не ку ће у При шти ни, по диг ну та је 
сум њи ва згра да, тр го ви на на ве ли ко и ма ло.

Го во ре ћи ла га но, Иван је про вла чио ду ге ко шча те пр сте кроз 
сме ђу, ри јет ку ко су, пре вла че ћи по том ша ком пре ко ви со ког че ла 
са ду бо ким за ли сци ма, као да се од не че га бра ни, као да не што 
упо ре до са оним што је го во рио пре са би ра. Пе тар на гло ис пи оста-
так ви на и, уста ју ћи са ко жном тор би цом у ру ци, без око ли ша ња 
ре че:

– за пе ло ми је, за не што, фа ли ми два де сет еура, мо жеш ли ми 
то ли ко по су ди ти, вра ти ћу убр зо?

Иван из уну тра шњег џе па ка пу та бра он оди је ла из ва ди нов-
ча ник, пун сит них и круп них нов ча ни ца. Од сут но му пру жи тра-
же ни но вац и исто вре ме но по ди жу ћи дру гом ру ком те ле фон ко ји 
је зво нио, ре че:

– Опро сти, мо лим те!
Ста вља ју ћи па жљи во но вац у џеп пан та ло на, хи та ју ћи већ 

кроз вра та, Пе тар ре че при јат ним гла сом ко ји је из ра жа вао за хвал-
ност:

– У здра вље се ви ди мо! Хва ла!
То је ка зао ви ше из при стој но сти, ма да је знао да га он ви ше и 

не слу ша. жу стро се об ја шња вао са не ким.

II
Ствар но, шта се де си ло, те је Пе тар по тра жио два де сет еура од по-
зна ни ка, јер ни је имао нов ца да се вра ти у Хер цег Но ви и оба ви 
још не ке сит ни је по сло ве у Под го ри ци?

У по зном је се њем да ну, пре ко по то ка Риб ни ца, на мо сту „Бра-
ћа зла ти чан”, ре жао је ју тар њи сје ве рац и про би јао до ко сти ју. Па-
да ла је ле де на ки ша са по не ком сни је жном па ху љи цом.

У том пе ри о ду, ка да с ки шом за зви жди сје ве рац низ ка њон 
Мо ра че, и ка да као из то пов ске ци је ви гру не у Под го ри цу, ко то не 
по зна је, ко се пр ви пут су сре ће са тим, ра ши ри ки шо бран и од мах 
га ба ци у нај бли жу кор пу за от пат ке. У су лу дом на ле ту вје тар га 
по ки да као да је од па у чи не. Ри јет ки пје ша ци пре тр ча ва ју ули цу, 
или њо ме жу ре, по ви је ни, вра то ва уву че них у ра ме на и обо ре них 
по гле да.

Пе тар је ишао по трч ку ју ћи, гу ран у ле ђа на ле ти ма вје тра са 
ки шом. На сре ди ни мо ста уз ме тал ну огра ду при ми је ти људ ску 
фи гу ру ску пље ну у ста рој одје ћи. Сје де ла је на под ви је ним но га ма, 
уки сла, са уко че ном ис пру же ном го лом ша ком, осло ње ном лак том 
о ко ље но под ви је не но ге.

Чи ни ло му се, пут ни ци су про ла зи ли по ред ње као по ред из-
ме та, па зе ћи да је не на га зе и не учи не се би не при јат ност.
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IV
Док су упо ре до ко ра ча ли ули цом, Хос је раз ми шљао као у бу ни лу: 

„Шта овај чо век хо ће? Мо жда и он ми сли да из ву че не ку ко рист 
на ра чун мо је не во ље и му ке?” Опет, по ми сли: „Мо жда до би јем и 
пар че хље ба, сре ћа је и за ло гај.”

На јед ном, још ја че уз дах ну, уз дрх та и сте же ока ме ње не ви ли-
це са сле ђе ним жи ла ма на из мр ша ви лом ли цу. По том, про збо ри 
ти хо и бол но: „Оооо, суд би но!”. По след њу ри јеч не из го во ри са-
свим ја сно до кра ја, про гу та је по ло вич но, оши нут не ким уну тра-
шњим бо лом и на ле том вје тра са ја ким пљу ском ки ше.

Док је Пе тар пре ту рао у ми сли ма шта је овог не срећ ни ка при-
си ли ло да кле чи на мо сту по ова квом по мет-вре ме ну, тај му кли, 
ско ро не чуј ни Хо сов крик, тр же га и ба ци по глед на ње га. Од јед-
ном, стра шно га по го ди из раз ње го вог ли ца и очи ју, у ко ји ма не 
би ја ше ни зе ни це ни на де у спас.

– При ја те љу! Ода кле си? – упи та га Пе тар и не при мје ћу ју ћи 
да то чи ни. Хос га по гле да са че мер ним осми је хом, по след њим 
сред ством у од бра ни од не мо ћи, и ре че:

– Не знам!
– Не знам! – по но ви Пе тар ње гов од го вор и опет, сам за се бе 

ре че: – Не знам.
– Са мо ста! – ти хо про збо ри Хос, као да се у ме ђу вре ме ну при-

се тио ода кле је.
– Са мо ста? – упит но и са чу ђе њем из у сти Пе тар, гле да ју ћи ис-

пред се бе као да не што пре тра жу је. Утом сти го ше до бу рег џи ни-
це, за о гр ну те ого ље ним гра на ма ли сто пад ног др ве ћа са огром ним 
жи ла ма из ро ни лим из пје ско ви те под ло ге. Уз при ја тан ми рис пе-
ци ва, са не ко ли ко сто ло ва и сто ли ца, бу рег џи ни ца је би ла пра зна. 
Рад ни ца иза шан ка у би је лој ха љи ни са цр ве ном ке це љом пре ко 
ње, пре ли ста ва ла је не ки ча со пис и та ко пре кра ћи ва ла до са ду. Ка-
да уђо ше, раз гле да ју ћи гдје да сјед ну, Пе тар ре че:

– До бро ју тро!
Отва ра ју ћи је два про мр зле ви ли це и Хос про му ца исто.
Од ми чу ћи сто ли цу од сто ла, Пе тар се обра ти по зна ни ку и ре-

че:
– Из во ли те сје сти!
По што сје до ше, ма ло по том, Хос се по че опу шта ти и по дрх та-

ва ти све ја че и ја че. Тре сао се. Ко са ру бом ће ла ве гла ве, ма ље по ли-
цу и ја го ди ца ма, гу ста нео бри ја на бра да – све је то би ло ус тр ну ло 
као бо дље склуп ча ног је жа. Ча ђа ве ша ке на сто лу, тан ких пр сти ју, 
са ис пу ца лом ко жом, тре пе ри ле су. На мо мен те, не кон тро ли са но, 
тр за ле су се.

Ње го ва два мла ђа бра та, у три де се тим го ди на ма, и се стру – за 
раз ли ку од там но пу те бра ће, пла ву шу, де вет на е сто год шња ки њу – 
од ве ли „не ки” љу ди у се вер ну Ал ба ни ју и ви ше се ни је су вра ћа-
ли. Као за ро бље ни ци ма осу ђе ним на смрт, због вра ћа ња не сре ће 
не сре ћом, из ва ди ли су им по је ди не ор га не из ти је ла и про да ли за 
тран сплан та ци ју, а остат ке скло ни ли ко зна гдје и ка ко –при чао му 
је ка сни је Хос ја ди ку ју ћи.

Хос је са су пру гом и дје цом, го као прст, кра јем де ве де де се тих, 
пре бје гао са Ко со ва и Ме то хи је у Цр ну Го ру пре ко пре ла за Бо жај 
ка ми о ном „ТАМ”, на ка ро се ри ји ис под це ра де, из ме ђу балâ осу-
ше них ов чи јих и го ве ђих ко жа.

У Под го ри ци, у пред гра ђу Ко ник, ко је је нај ви ше ли чи ло на 
сме тли ште и свињ ски бр лог од бла та и раз ба ца ног сме ћа – на шао 
је јад но уто чи ште код, исто та ко, уне сре ће них ро ђа ка ра ни је пре-
бје глих из При шти не.

У шу пи ве ли чи не пет пу та шест ме та ра, скр пље ној од око ра ка 
ше га них тру па ца, без игдје иче га, би ло их је два де сет осмо ро – што 
дје це, што од ра слих, што бо гаљ-ста ра ца.

У та квом ја ду од гла ди, бо ле сти, хлад но ће и смр ти – жи ви су 
за ви дје ли мр тви ма. У том па клу и без на ђу, јед на мла да, уда та же на, 
ко ја је труд на до шла из При шти не, ис кра ла се, по ро ди ла, за да ви ла 
но во ро ђен че и обје си ла се.

Та да, до ла зи ли су код њих, у тај бр лог, из Цр ве ног кр ста, вла ди-
них и не вла ди них ор га ни за ци ја, вла сти и опо зи ци је... И та ко, ка ко 
је ко ме од њих од го ва ра ло; до ла зи ли су обич но пред раз не из бо ре, 
гла са ња и слич но. У ства ри, до ла зи ли су нај че шће ка да би се во ђе 
оти ма ле о власт, а све за рад ре кла ме у ме ди ји ма, да се при ка жу као 
до бро тво ри и усре ћи те љи на ро да. Обе ћа ва ли су им и не мо гу ће.

А њи ма, Ци га ни ма – по след ња на да би ло је пар че хље ба на-
ђе но у зар ђа лим, уцр ни лим, кан та ма за сме ће, на ули ци, из ко јих 
иска чу мач ке скит ни це и па цо ви са за де бља лим ду гим ре по ви ма. 
Спас им је по не ка да би ло и уги ну ло свињ че, јаг ње, ко кош и слич но, 
на ђе ни на бу њи шту из ме ђу раз ба ца них нај лон ских ке са за сме ће.

На кра ју, уми ра ли су без игдје иче га. Чак и без на де! Би ло их 
је пре мно го и за њу.

Ка да су тра жи ли би ло ка кав по сао – сви су га дру ги, не ка ко, 
мо гли на ћи. Али они, Ци га ни, ни ка ко. Обич но се го во ри ло: „... пу-
сти Ци га не...” Као да су има ли пра во са мо на му ке, без на ђе и уми-
ра ње.
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По сли је ду жег ћу та ња, ис пу ње ног за ви ја њем вје тра око ћо-
шко ва бу рег џи ни це, слич ног за ви ја њу из глад ње лог, про мр злог, 
ко ли ма уда ре ног ку че та, на ста ви:

– При ја те љу! На мо сту се бра ним од оно га од че га ми од бра не 
не ма, а ви си ми као ка мен о вра ту. У ства ри, нај ви ше зу рим у пра-
зно. Че сто, ка да ми не ко ба ци па ру у ис пру же ну ша ку, не при ми-
је тим. Бо јим се, све ми је по ста ло исто.

По дрх та вао је. У ње му је не што на ра сло и сла ма ло се. На јед-
ном, не ја сан по глед бље сну му као сје чи во ис под на те клих ка па ка. 
По том се уга си и Хос на ста ви мир но да ка зу је сво ју тра гич ну при-
чу.

– Ка да до ђем у ку жи ли ште у ко јем сам са хра њен жив, сви тра-
же хље ба, а хље ба – не ма!

– Хље ба а аа, хље ба а аа – је два чуј ним за ви ја ју ћим гла сом про ци-
је ди то и умук ну. У том тре нут ку, по Хо со вом ли цу не што је тре пе-
ри ло. Игра ло, ру ши ло се. А за тим, мо жда се то Пе тру та ко чи ни ло, 
опет мир но, оте жу ћи, као да пје ву ши, ре че:

– Хље ба а аа, хље ба аа...
Ка да имаш здра вља, во де, хље ба, со ли и ва тре, имаш све. Сре-

ћан си!
У ме ђу вре ме ну, док је Хос при во дио при чу кра ју, рад ни ца до-

не се ока ла ји са ну теп си ју са бу ре ком од ме са, исје че ног на че ти ри 
јед на ка ди је ла. Сво јим ми ри сом и ма сним сја јем, ма мио је Хо су со-
ко ве у усти ма.

Раз го вор утих ну.
Гип ко као мач ка, рад ни ца се по вра ти и до не се че ти ри јо гур-

та у пла стич ним ча ша ма. По ста ви их по ред та њи ра са но же ви ма, 
ви љу шка ма и сал ве та ма. По том се од ма че и уз благ на клон ре че:

– При јат но!
– Хва ла! – ско ро исто вре ме но ка за ше го сти и раз го вор опет от-

по че, али са да са дру гом те мом.
– Ја ћу узе ти са свим ма ло, већ сам до руч ко вао. Ви ше ре да ра ди, 

да вам чи ним дру штво, оста ло је ва ше. Оно што оста не, спа куј те и 
по не си те ку ћи. Не за мје ри те! – ре че Пе тар као да се из ви ња вао за 
не што, а што се и ње му са мом чи ни ло не по треб но и не ја сно.

– Узе ћу ма ло – про шап та Хос. – Оста ло ћу по ни је ти дје ци. 
Глад на су.

У Хо со вом гла су би ја ше не што не си гур но, ма ло ду шно, као у 
дје те та ка да узме ту ђу воћ ку, па га ухва те у за бра ње ном чи ну.

Пе тар је чуп као пар чен це пе ци ва, мр ви цу по мр ви цу, док је 
Хос јео по ло ви ну јед не од че твр ти на бу ре ка, не узи ма ју ћи јо гурт.

Рад ни ца, мла да, ви со ка, пла ву ша, чим уђо ше го сти, оста ви 
ча со пис и уста. По што по сје да ше го сти, сми јер но им при ђе и уз 
бла ги на клон, ре че:

– Из во ли те!
– Шта има те од пе ци ва? – упи та Пе тар по гле да ју ћи на Хо са, 

као да је тра жио од ње га са гла сност за ово што чи ни.
– Го спо ди не, има мо све вр сте пе ци ва. Шта же ли те? – ре че де-

вој ка ми ло звуч ним гла сом, пре мје шта ју ћи се с но ге на но гу.
Још уви јек по гле да упр тог у по зна ни ка ко ји се све ја че и ја че 

тре сао, Пе тар ре че:
– До не си те нам теп си ју бу ре ка са ме сом и че ти ри ча ше јо гур та. 

Оно што не по је де мо, спа куј те нам, по ни је ће мо.
И Хос је ша па том одо бра вао:

– Мо же, мо же.
Раз го вор се у то плој про сто ри ји по чео кра ви ти, као и про мр-

зли не вољ ник, док је рад ни ца при пре ма ла по ру че но је ло. У по чет-
ку је те као укру ће но, а по том све жи вље и жи вље, слич но ки ши 
ко ја је све ја че и ја че, но ше на вје тром, пљу ска ла по ста кле ним зи-
до ви ма бу рег џи ни це.

– Шта те на тје ра ло по ова квом вре ме ну да про сиш на мо сту? – 
ра до зна ло упи та Пе тар, бри шу ћи ка жи пр стом уки сле сме ђе обр ве 
из над оштрог но са и уста са тан ким усна ма. Хос је гле дао у ње га 
као да уоп ште и ни је чуо шта га пи та, као да не што тра жи иза ње-
га пра зним по гле дом цр них очи ју ис под ши ро ких обр ва. А по том, 
као да се бу дио, као да по ступ но схва та оно што га по зна ник пи та, 
ре че:

– Дје ца су ми глад на. Ди је те мог нај бо љег при ја те ља не ма ли-
јек про тив аст ме. Уми ре без ва зду ха.

Пе тар га је по сма трао, ми сле ћи да ли је ово што го во ри исти-
на, или је не што са свим дру го у пи та њу. Па ипак, при у пи та га:

– Шта је би ло са ро ди те љи ма дје те та, те ти про сиш за ње гов 
ли јек?

Хо со ве очи као да се за му ти ше и сма њи ше. Не ја сан треп тај на 
ли цу пра вил них цр та, од бра ни га од не чег те шког и бол ног. Ре че:

– Мо га при ја те ља, пр во, на пу сти ла је же на. Оста ви ла му је о 
вра ту тро је ма ло љет не дје це и од бје гла са дру гим му шкар цем. А 
ка ко и са ми зна те, не во ља пра ти не во љу; ње га је од мах по том, пре-
ко сју тра ће да бу де мје сец да на, пре га зио ауто.

По што то ка за, на гло за ћу та. Про тр ља про мр зле ша ке јед ну 
око ло дру ге и као из бе зу мљен на ста ви опет:

– Про сим, ма да, да има, ра дио бих би ло шта, са мо да се пре жи-
ви. Стра шно је ово ври је ме.
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По што Хос за вр ши са је лом, ми лу ју ћи глад ним по гле дом оста-
так бу ре ка, дла ном обри са усне, а по том, као да се по сти де што је 
то учи нио, узе сал ве ту и њо ме по но во обри са усне, са свим пе дант-
но, ма ни ром кул тур не осо бе, јер Хос је чак два пу та био стар тер у 
игра ним фил мо ви ма... 

На кра ју, као по до го во ру, ис пре ви ја ше ко ри шће не сал ве те и 
оста ви ше их на ру бу та њи ра са ви љу шка ма и но же ви ма.

Ћу та ли су сјет ни и не ве се ли.
– Ко ли ко ко шта ли јек за ди је те? – упи та Пе тар гле да ју ћи Хо са 

као да про вје ра ва оно што му је ис при чао, да ли је исти на или лаж.
– По след њи пут, пла тио сам га осам на ест еура и се дам де сет 

цен ти – ка за Хос гла сом ко ји је ода вао да ми сли: „за што ме пи таш, 
ка да ми не мо жеш по мо ћи; мо жда ми и не вје ру јеш ни шта.”

– При ја те љу! И ја сам про сјак у овом да на шњем ха о су и не сре-
ћи – ско ро љу ти то ре че Пе тар, не зна ју ћи ни ка ко да по мог не ни 
ка ко да не по мог не не срећ ни ку ко ји је био у да ле ко го рем по ло жа-
ју од ње га. Јер Пе тар је по сле свих не сре ћа ко је су за де си ле љу де на 
про сто ри ма иш че зле др жа ве Ју го сла ви је, био остао без по сла, је два 
ве жу ћи крај са кра јем. Ина тио се сам са со бом на ста вља ју ћи:

– На род, нај го ра вр ста мар ве! Бле је ћи смо ово, што нам се до-
го ди ло, при зи ва ли, да са да не ма мо ни хље ба ни по сла. Ни је нам 
ва љао, па и она кав ка кав је био – со ци ја ли зам, у ко јем смо, сви, 
скром но, има ли све. Хтје ли смо ка пи та ли зам, и то са злом и не сре-
ћом – са да, ево нам га обје руч ке. По што смо то из бле ја ли, са да не ма 
ви ше бле ја ња. Ухва тио за уши при ват ни вла сник, па још, уз по моћ 
на ших пре ли во да, ја ше, ја ше ка ко му од го ва ра, уз дуж и по при је ко 

– све у име бла го ста ња на зе мљи.
Сав за ја пу рен, на ста вљао је Пе тар да се ина ти сам са со бом, са 

сви је том. Чи ни ло се, као да му је за то и Хос био крив, па по ди жу ћи 
глас и по мје ра ју ћи се на сто ли ци, на ста ви:

– Ка ко би то би ло ли је по, ка да би смо по шли за му дра ци ма, али 
гдје си ви дио и чуо да љу ди – нај го ри зе маљ ски смрад, иду за њи-
ма! Ов це иду за ов но ви ма ву ку пра во у зу бе. И, гле, нео бја шњи ва 
чу да! Вук што ви ше ра ни, на ко ље ов цу, она све ви ше тр чи за њим.

Док је то го во рио, у гла су као да су му од зва ња ли лу ди ло и не-
моћ. Хос је збу ње но ћу тао и гле дао час у ње га, час у на че ти бу рек 
у теп си ји. Из гле дао је пре пад ну то. И рад ни ца је, с јед ном ру ком на 
шан ку, ста ја ла, чи ни ло се, не ди шу ћи, и не тре ми це слу ша ла ско ро 
рас па ме ће ног Пе тра.

– зе маљ ски смрад обра зо ва не му дра це исми ја ва, по ни жа ва, за-
ти ре!

Пе тар је то ка зи вао, ви чу ћи, као у не ком на сту пу лу ди ла. за-
тим, од јед ном, по ста ју ћи свје стан не ра зум но сти из ли ва сво је пат ње 
пред по зна ни ком, спла сну, као пла мен са го ре лог пар че та хар ти је. 
Отри је зни се.

По што пла ти по ру че но је ло, Пе тар из ва ди по след њих два де-
сет еура из ко жног цр ног нов ча ни ка, и ре че Хо су: 

– По след њу па ру да јем, за ли јек дје те ту!
Од јед ном, пред очи ма му бље сну сту дент ска мен за, ка да је са 

дру га ри ма ди је лио оброк од јед ног сту дент ског бо на.

згре бац, 18. 5. 2009. го ди не
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Сне жа на Ми ло је вић

ПРО МА ЈЕ

Чуд ни су ти на ши до мо ви кул ту ре. Има ју по се бан ми рис. И ону 
фи ну про ма ју на сце ни, ко ја уби ја по ла ко. 

А опет, то ли ко љу ди же ли да про ве де ве че на про би по зо ри-
шних ама те ра, уме сто да бу де у кла ди о ни ци, гле да ТВ, ше та с по-
ро ди цом или дре ма уз пуц ке та ње ва тре. И као да је у пи та њу На-
род но по зо ри ште усред Бе о гра да, на ре пер то а ру увек има не што 
кла си ке. А шта ће ви ше на пу ни ти са лу, не го Ко шта на. Шта ћеш 
бо ље, не го ко мад са пе ва њем и пу ца њем. 

Увек се на ђе не ка ко ја до бро пе ва. Али рет кост је она ко ја до-
бро пе ва, до бро игра и ђа во јој ви ри из очи ју. Кад та ква ле по ти ца 
са зри, вре ме је да се ра де пра ве ства ри. 

Гле дам је. Страст за ци га ре том од вла чи је у ћо шак иза сце не 
(ра ди се, у ства ри, о ћо шку би о скоп ске са ле ко ја глу ми по зо ри шну, 
али зар ни је леп ше кад се ка же „иза сце не”?). Док оста так ан сам бла 
при пи то мља ва по кло ње не им жи во те, чи ју ди вљи ну са ра до шћу 
при до да ју сво јим те ли ма нео ства ре них љу ди, из му че них бол ном 
сва ко дне ви цом, ву че дим. 

Че ка свој зве зда ни тре ну так.

***
Га зда Мит ке пре ти да ће „све да нас по те па”, а из по дру ма се чу је 
не што увер љи ви ја рас пра ва. На ис пуп че њу зи да, уз ко ји се пру-
жа ју сте пе ни це, тај не за про сеч ног гле да о ца, по но сно сто је фла ше 

„бал тик вот ке”, „ли мун вот ке”, „сме де рев ца”, ста ре „ма на стир ке”, 
Про куп че ве „ру жи це”, „сто ма кли је”, до ма ће љу те (то су фла ше без 
на леп ни ца) и Ру би но вог ви ња ка. Уз отвор за вен ти ла ци ју при сло-
ње не су ва жни је по пи је не бо це. Оне глу ме свећ ња ке ви со ким бе-
лим све ћа ма, већ ма ло по тро ше ним, али нео п ход ним. И фла ше 
мо ра ју не што да глу ме. Ама те ри зам је ама те ри зам.

Вре ме је да уле ти на сце ну и глу ми глу ми цу.
„Го спо де, с’с што те на љу ти, те ми овол’ко цр но до су ди? Ко га 

на ру жи’, ко га ого во ри’, ко га си ро ма’ не на ра ни’ и не на по ји’, на 
ко га ло шо по ми сли’?” 

Кре ће ве ли ка тур не ја: Бла це, Кур шу мли ја, Гр де ли ца, Ди ми-
тров град. Сву да је пу бли ка жељ на или оно га што не ма, или оно га 
што по зна је. Сву да љу ба зни до ма ћи ни. Сву да опу шта ње. Ре ци мо, 
уз гр де лич ки „шар до не”. 

***
Кад наш Мит ке поч не сво ју „жал за мла дост”, сви ма по ђу су зе. Он 
је до бар глу мац. Иза ње га је пре ко три де сет пред ста ва. Про вео је 
чи тав рад ни век у фа бри ци као бра вар, а ве че ри на по зо ри шним 
про ба ма. Не кад је ту и ноћ про бдео. 

„Про бао сам да упи шем глу му у Бе о гра ду”, ре као ми је јед ном. 
„Стиг нем ја до по след њег кру га. Био сам та мо не де љу да на. Ни сам 
имао где да спа вам, па сам спа вао на клу пи у пар ку. Баш сам се 
пла шио Бе о гра да. Био сам ужа сно сам. Мо жда због тре ме, мо жда 
због са мо ће, је два сам че као да ме не ко по зо ве на пи ће. Сва ког да-
на сам био пи јан. А ка да сам у по след њем кру гу до шао на ред, био 
сам то ли ко пи јан, да ме Ви да Ог ње но вић из ба ци ла. Не мо гу то да 
јој за бо ра вим. зар та ква же на, као она, па да не ви ди да сам про сто 
мо рао да пи јем?” 

Ипак, ни је све та ко ло ше ис па ло. Ни је се про пио. По пи је са мо 
по јед ну ују тру уз ка фу, чи сто због цир ку ла ци је.
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Џејмс Лес дан

ТО ПО ЧИ ЊЕ ДА БО ЛИ1

„До бар ру чак, го спо ди не Бра јер?”
„Од ли чан ру чак.”
„У Сар јле зу?”
„Не, у не ком...ки не ском ре сто ра ну.”
„зва ла је Ва ша же на.”
По звао је ку ћу и ја ви ла се ње го ва же на.

„Где си, за бо га, био?”
„Из ви ни, дра га, ру чак се ис ком пли ко вао...”
Чуд но је што је по но во ла же. И то за са хра ну!
„Том ће до ћи. Хо ћеш ли да свра тиш до ‚Дал гли ша’ и ку пиш 

ло со са? Ди вљег. Бо ље би било да идеш од мах док их не про да ју.”
Био је ју ли, вре ло ле то. Хо дао је по ла ко, раз ми шља ју ћи о об ре-

ду ко ме је упра во при су ство вао. Од пет-шест ожа ло шће них, по зна-
вао је са мо адво ка та ко ји га је пре де сет го ди на упо знао са Ма ри и 
ко ји му је ре као за ње ну смрт про шле не де ље. 

Та вест га је за па њи ла: ни је знао да је би ла бо ле сна, али је ни је 
ни ви део се дам го дина. за вре ме слу жбе по стао је све стан то га да 
не кон тро ли са но пла че.

Чо век из „Дал гли ша” по ди гао је ри бу ду жи не ње го ве ру ке ис-
под сло ја мор ске траве и ле да.

„Мо же ова?”
„У ре ду. Хо ће те ли...”
„Да јој из ва дим утро бу и очи стим је, го спо ди не?”
„Мо лим вас.”
Чо век је рас по рио ри бљи сто мак крат ким но жем и про суо 

вла жну, жу то си ву утро бу у ко фу. Ис прао је ша ре ну мре жу кр љу-
шти и цр ве но ме со из ну тра, за тим увио рибу у па пир и ста вио је у 
пла стич ну ке су. Би ла је шест ин ча – пре ду гач ка да би ста ла у кан-
це ла риј ски фри жи дер.

„До ђа во ла.”
Си шао је у скла ди ште. Око ло су би ле зам ке од ле пљи ве тра ке 

с мр твим ми ше ви ма и бу ба ма, али је ту би ло хлад ни је не го го ре. 
Не си гур но је спу стио ри бу у фи о ку ста рог ме тал ног ор ма ра за фа-
сци кле.

1   По во дом свет ског да на крат ке при че, 21. де цем бра – екс клу зив на но ва при ча Џеј мса Лесда-
на, до бит ни ка На ци о нал не на гра де BBC-а за крат ку при чу 2006. Пре у зе то са сај та http://
www.theshortstory.org.uk/ 

Оста так по по дне ва је про вео ра де ћи на но вим ли ста ма за из-
најм љи ва ње. Очи су му го ре ле кад је за вр шио. Би ло је ка сно и мо-
рао је да по жу ри на под зем ну же ле зни цу. зно јећи се и дах ћу ћи 
до шао је до Че ринг Кро са, баш на вре ме да ухва ти воз у шест и 
че тр де сет.

У во зу, пре на тр па ном ви кен да ши ма, за те као је се бе ка ко ми-
сли на Ма ри. По не кад би му пе ва ла не ку бе сми сле ну пе сму на уво, 
при љу бље них уса на, као да му ша пу ће не ку тај ну. Се ћао се чуд-
не са мо ће ње ног жи во та у Лон до ну, ње не, још чуд ни је, рав но ду-
шно сти пре ма тој са мо ћи. Ни су мо гли да при у ште хо те ле, па су 
се пре тва ра ли да је она кли јент који је за ин те ре со ван за не ко од 
има ња ње го ве фир ме. Сва ка ку ћа у ко ју су ушли би ла је дру га чи-
ји свет. Во ђе ње љу ба ви у „рас ко шно опре мље ној вик то ри јан ској 
ку ћи”или „удобном ста ну са ба штом” би ло је аван ту ра у се ри ји 
мо гу ћих жи во та, сва ки са сво јим соп ственим не про ми шље ним ра-
до сти ма: јед ног по по дне ва би ли су бо га ти адво ка ти; дру гог – пар 
бо ем ских сту де на та. Три го ди не се осе ћао нај ра до сни јим чо ве ком 
на све ту, и нај срећ ни јим. Ма ри ни ка да ни је тра жи ла од ње га да 
на пу сти сво ју по ро ди цу и то је та ко ђе сма трао делом сво је сре ће.

А он да је из не на да то пре ки ну ла. „Ја сам за љу бље на у те бе”, 
ре кла је су во пар но. „Али то по чи ње да бо ли.”

же на га је че ка ла на ста ни ци.
„Где је ло сос?”, упи та ла је.
Об у зео га је из не над ни страх.

„Ја – ја сам за бо ра вио да га по не сем.”
На гло се окре ну ла и окр зну ла га по гле дом на тре ну так.

„Ти си бу да ла. Ти си јед на ком плет но про кле та бу да ла.”

Пре ве ла с ен гле ског: Оли ве ра Ве ле бит
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Драгана Бошковић

АМАЛГАМ КЊИжЕВНОСТИ: 
ИзМЕђУ МИТА И ИСТОРИЈЕ

(Вампир и гроф Дракула)

Култ мртвих је један од најстаријих у свету. Неки истраживачи чак 
сматрају да је из њега настала и сама религија (Чајкановић 1994, 2: 
54). Он је изнедрио један од најраспрострањенијих митова, данас 
увелико профанисаног и истргнутог из обредног контекста. 

Представа о покојнику чија душа није примљена у загробни 
свет, односно није могла да „пређе на другу страну”, враћа се међу 
живе и мучи их, а само одређеним посвећеним радњама је могуће 
уништити га, одраз је анимистичког архетипа вечитог стра-
ха живих од повратка мртвих. Данашња атрибуција вампира се 
мање-више подудара у скоро свим светским културама, пре свега 
захваљујући медијима, односно уметничким реинтерпретацијама: 
бесмртни вампир сабласно бледог тена, обучен у црно и огрнут 
црним плаштом, напада ноћу своје жртве и сише им крв како би 
опстао. Даље, жртве које окусе његову крв и саме постају вампири, 
а на починак се враћају са најавом првих сунчевих зрака. Вампир 
може да постане вук, пас, шишмиш; нема одраз у огледалу. Може 
се уништити само пробадањем глоговим коцем, светом водицом 
или директним излагањем дневном светлу. Понављам, то је слика 
вампира у 21. веку – производ који траје од 1897. године, односно 
откада је први пут уобличен у роману Брема Стокера под називом 
Дракула. То свакако није први запис о вампирима, али је прво ли-
терарно дело које је доживело светску славу и пренело мит о вам-
пиру на све меридијане. Но, порекло такве данашње представе о 
демонизованом бићу грофа Дракуле представља вековни еволу-
тивни низ на који су, поред историје, утицали и географија, фол-
клор, религија, па и политика. 

***
Однос живих према мртвима је одувек био амбивалентног карак-
тера: са једне стране, страх од непознатог и неспознатљивог, а са 
друге стране, поштовање према покојницима који чине култ пре-
дака и који су својим благословом омогућавали просперитет најуже 
заједнице. због свега наведеног, самртни обреди представљају 
један елабориран, дубоко укорењен систем посвећених радњи, које 
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Даље, разлози могу бити изненадна или насилна смрт, 
покојник којем се не зна гроб, онај који се обесио или га је убио 
гром, онај којем није запаљена свећа, неисповеђен, неокађен 
(ђорђевић 1953: 166 и 169; Чајкановић 1994, 1: 227; Чајкановић 1994, 
5: 208; зечевић 2007: 111–112). Оно што је нарочито занимљиво јесте 
да се повампирење у словенском свету доводи и у везу са карак-
тером покојника – опште је веровање да душе великих грешника, 
злобника, непоштених људи, грабљиваца, дужника, неспокојних 
или оних коју су много за живота желели нешто, а нису то до краја 
добили (ђорђевић 1953: 154, 164–166 и 169; Пешић–Милошевић-
ђорђевић 1997: одредница вампир; Чајкановић 1994, 5: 208) не могу 
да се смире на оном свету, те се враћају и узнемиравају живе. Који 
год да је од разлога, битно је да обред прелаза није у потпуности 
извршен, те да је тако душа умрлог остала да борави у лиминал-
ном простору (термин Ван Генепа), неинтегрисана ни у један 
од два света, подложна демонским дејствовањима. Таква душа 
остаје „живи мртвац” који узнемирава или чак убија живе, док 
год се одређеним ритуалним радњама у потпуности не упокоји, 
онемогући или пак уништи. 

Основна атрибуција која се везује за вампира је испијање крви 
живих.3 Антрополошко тумачење то објашњава чињеницом да 
мртвац нема реални облик постојања, те његова душа последич-
но за свој опстанак црпи живототворне материје од живих (Ван 
Геннеп 1910: 160–161), а широко распрострањено веровање је да 
управо крв представља боравиште душе, метонимију за живот 
(Чајкановић 1994, 2: 67; Јовановић 2001: 178; Chevalier–Gheerbrant 
2003: одредница крв; зечевић 2007: 114).4 Иначе се у свим култура-
ма сматра да хтонска бића воле крв (Чајкановић 1994, 2: 67). због 
ове чињенице се у нашем народу веровало да је вампир у ствари 
мешина крви без костију (ђорђевић 1953: 154, 158 и 159; Јовановић 
2001: 155 и 178; зечевић 2007: 112), те зато изгледа угојен и надувен 
(Чајкановић 1994, 5: 204–205). Такође, битна карактеристика вам-
пира је да његово тело не трули, што се тумачи не само привидним 
снажењем животних функција које одржава испијање крви живих, 
већ и чињеницом да се покојник није „раставио са душом”, одно-
сно земља неће да га прими (зечевић 2007: 111 и 117), што нас опет 
враћа на праузрок – неправилно испраћање у загробни свет или 
пак гре шни жи вот.

3   Иси са ва ње кр ви жи вих од дав ни на пред ста вља чест мо тив као ме та фо рич ки суп сти ту ент за 
де ло ва ње де мон ских си ла на жи ви свет (Чај ка но вић 1994, 5: 207). 

4   Ме ђу бал кан ским на ро ди ма по сто ји ве ро ва ње да се де ца вам пи ра ра ђа ју са „ши ља тим зу-
би ма” (ђор ђе вић 1953: 180), те је мо жда оно из во ри ште за мо дер ну пред ста ву о вам пи ру са 
из ду же ним оч ња ци ма.

истовремено служе за ваљано испраћање покојника у свет мртвих, 
али и за осигуравање заједнице од његовог враћања и евентуалне 
одмазде. због таквог, ригидног устројства посмртних ритуала, сва-
ка одмазда или освета „са онога света” стога се тумачи као после-
дица огрешења о одређена правила обреда.1 Непоштовањем риту-
ала покојникова душа не може да пређе у загробни свет, те се зато 
враћа међу живе, али ни у том свету не може да се поново инкор-
порира (Јовановић 2001: 190 и 195; СМЕР 2001: одредница смрт). 

Најчешћи примери огрешења о посмртни обред, а који 
уједно и узрокују повампирење, јесу прелазак или прелетање 
неке животиње преко одра покојника2 (ђорђевић 1953: 166 и 188, 
Чајкановић 1994, 5: 205), јер прескакање, односно пресецање пута 
поседује магијску снагу заустављања одређених процеса (Јовановић 
2001: 191). Овде ћемо направити само кратку дигресију и довести и 
шишмиша, који се у народу сматра нечистом животињом, у везу са 
вампиром (СМЕР 2001: одредница слепи миш; Chevalier–Gheerbrant 
2003: одредница шишмиш). Осим евентуалног прелажења преко 
одра, може се поистоветити са вампиром по пијењу крви, а и по ли-
миналном карактеру – у поменутом Рјечнику симбола наводи се да 
симболизује биће заустављено у једној фази еволуције (Chevalier–
Gheerbrant 2003: одредница шишмиш) – пола је птица, пола миш, 
што се дâ применити и на покојника који није прешао у загробни 
свет.

1   У це ло куп ном кор пу су срп ских на род них ба ла да кон фликт фа бу ле по чи ва упра во на овом 
осно ву – до ра са па у за јед ни ци до ла зи упра во због огре ше ња о об ред ну прак су; по гре шив-
ши јед ном у ри ту ал ном лан цу узроч но-по сле дич них рад њи (би ло слу чај но или си лом при-
ли ка), по је ди нац, а не ка да и це ла за јед ни ца, не ми нов но би ва ју ка жње ни од стра не ви ших 
си ла, ка ко би се по но во ус по ста ви ло на ру ше но хар мо ниј ско устрој ство све та (Ка ра но вић 
2004: 8 и да ље). По ред број них при ме ра, на ве шће мо са мо не ке нај по зна ти је: мла да ко ју сти-
же урок, за то што јој је не ко од сва то ва от крио ли це пре до ла ска у мла до же њин дом; не при-
клад но да ри ва ње сва то ва; не по што ва ње ро ди тељ ских од лу ка или не до би ја ње бла го сло ва 
од њих или чак ро ди тељ ска кле тва, и мно ги дру ги. Оно што је по себ но за ни мљи во у овом 
кон тек сту је мо тив бра та ко ји уста је из мр твих, ка ко би по хо дио тек уда ту се стру у но вом 
до му (Ка ра но вић 2004: 43).

2   У сло вен ској ми то ло ги ји кру та по де ла сма тра жи во ти ње не при ја те љи ма, док биљ ке има ју 
спо соб ност да ле че (Чај ка но вић 1994, 1: 299). Та ко ђе, ши ро ко је рас про стра ње но ве ро ва ње да 
је пти ца оте ло вље ње ду ше (Бан дић 1980: 148;  Чај ка но вић 1994, 1: 61; Влче ва 2003: 18, 19 и 29), 
те се пре ле та ње пти це или пре ска ка ње не ке жи во ти ње пре ко по кој ни ка сма тра ло пре ла-
ском ду ше из жи во ти ње у по кој ни ка (Чај ка но вић 1994, 5: 211). Са ти ме у ве зи је и ани ми стич-
ко схва та ње да вам пи ро ва ду ша из ла зи у об ли ку леп ти ра, ко ји је сли чан пти ци по то ме што 
ле ти и пред ста вља по зна ту ин кар на ци ју ду ше још из нај ста ри јих вре ме на. Чај ка но вић још 
и ети мо ло шки до во ди леп ти ра у ве зу са реч ју „лам пир”, ши ро ко рас про стра ње ном у Цр ној 
Го ри и Бо сни као си но ним за вам пи ра (Чај ка но вић 1994, 5: 205). Да ље, Бо жо Ву ка ди но вић 
про ши ру је ову ана ло ги ју на леп ти ре и оста ле ин сек те ко ји се но ћу ску пља ју око лам пи (Ву-
ка ди но вић 1971: 41). Та ко ђе, у оста лим сло вен ским зе мља ма спи сак се про ши ру је на ву ка 
(Чај ка но вић 1994, 5: 206), пса, вран ца без бе ле ге (ђор ђе вић 1953: 170 и 176), ми ша (ђор ђе вић 
1953: 202). Овим се об ја шња ва те ри о морф на по јав ност вам пи ра.
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Вам пир но си сво је укоп но оде ло (ђор ђе вић 1953: 160), ко је је 
нај че шће би ло све ча но, ста ја ће оде ло и огр нут је сво јим по кро вом 
(ђор ђе вић 1953: 154 и 157; Чај ка но вић 1994, 5: 209; Јо ва но вић 2001: 
155 и 165; зе че вић 2007: 112)5. Нај че шћа атри бу ци ја вам пи ра ве зу-
је се за цр ну бо ју, од но сно бо ју смр ти и хтон ских си ла (ђор ђе вић 
1953: 196; Чај ка но вић 1994, 5: 209; Che va li er–Ghe er brant 2003: од ред-
ни ца цр но). Ме ђу тим, ма ње је по зна то да је да на шња по пу лар на 
сли ка вам пи ра у смо кин гу и цр ном пла шту де ри ват по зо ри шне 
ко сти мо гра фи је. На и ме, ир ски глу мац и ре ди тељ, Хе мил тон Дин, 
на кон чи та ња Сто ке ро ве књи ге и на кон до би је них аутор ских пра-
ва, сâм је по ста вио на сце ну по ме ну ти ко мад, ко ји је пр ви пут из ве-
ден 1924. го ди не у по зо ри шту „Грант” у Дер би ју. Огр тач са по диг-
ну тим око врат ни ком је у ства ри пред ста вљао до ви тљив трик, ка ко 
би се по сти гао ефе кат „не ста ја ња” глав ног глум ца са по зор ни це, 
ко ји је та ко об у чен и окре нут ле ђи ма пу бли ци мо гао да се из ву че 
из огр та ча и нео па же но скли зне кроз ка пак на по ду сце не (Мек не-
ли–Фло ре ску 2006: 171–172).

Та ко ђе, цр на бо ја упу ћу је и на ноћ, на ко ју је огра ни че но вам-
пи ро во кре та ње (ђор ђе вић 1953: 177), по што је оп ште по зна то да 
ноћ пред ста вља вре ме ка да не чи сте си ле из ла зе и де ла ју. Тај аспект 
се и да нас одр жао у пред ста ви о вам пи ри ма, ко ји се по вла че на 
знак пр вих зра ко ва сун ца или на звук пр вих пе тло ва, јер их днев но 
све тло уби ја.

Цр ве но је још јед на бо ја ко ја се ве зу је за мит о вам пи ру. Осим 
ве зе са мо ти вом кр ви и уоп ште ног прин ци па жи во та и ва тре, ова 
бо ја се у свим кул ту ра ма ве зу је и за мо тив стра сти и те ле сног прин-
ци па (Che va li er–Ghe er brant 2003: од ред ни це цр ве но и крв). за јед но 
са цр ном пред ста вља су бли ма ци ју еро са и та на то са6, ко ја се у ми ту 
о вам пи ру огле да у мо гућ но сти пол ног оп ште ња са су пру жни ком 
(ђор ђе вић 1953: 180; Чај ка но вић 1994, 5: 209). Упра во овај чув стве-
ни мо тив ће по ста ти пред мет ша љи вих при ча (Пе шић–Ми ло ше-
вић-ђор ђе вић 1997: од ред ни ца вам пир) и чар шиј ских анег до та о 
до ви тљи вим љу бав ни ци ма и не вер ним удо ви ца ма (ђор ђе вић 
1953: 185; Чај ка но вић 1994, 1: 224–225). Из ра же на пу те ност и ерот-
ски на бој из ме ђу вам пи ра и жен ске жр тве ко ји су да нас све при сут-
ни у умет нич ким оства ре њи ма пред ста вља ју на гла ше ни ји вид тек 
јед ног сег мен та овог ми та, као да нак мо дер ној ци ви ли за ци ји.

5   Са мрт ни по кров пред ста вља ве о ма ста ру по греб ну прак су (Чај ка но вић 1994, 2: 47).
6   У ве ћи ни кул ту ра хтон ска бо жан ства и де мо ни су ујед но пред ста вља ли и бо жан ства плод но-

сти због ве зе са зе мљом (Бан дић 1980: 166 и 174; Чај ка но вић 1994, 2: 65), те су че сто атри бу и-
ра ни у ми то ви ма као ве ли ки љу бав ни ци (Чај ка но вић 1994, 5: 210).

Пи је тет пре ма мр тви ма се очи ту је у са крал ним рад ња ма ис-
пра ћа ња по кој ни ка у свет пре да ка. Са дру ге стра не, по смрт ни об-
ред оби лу је и тзв. пре вен тив ним рад ња ма, у ци љу спре ча ва ња по-
врат ка по кој ни ка ме ђу жи ве (СМЕР 2001: од ред ни це са хра њи ва ње и 
смрт).7

Јед на од њих је тзв. „спу та ва ње”, од но сно по ста вља ње пре-
пре ка у ви ду ве зи ва ња чво ро ва, под ве зи ва ња ви ли це или ру ку и 
но гу, за тва ра ње оч них ка па ка (Бан дић 1980: 152; Јо ва но вић 2001: 
155, 167 и 192; СМЕР 2001: од ред ни ца са хра њи ва ње), опа си ва ње ку-
пи но вим тр њем, ка ђе ње ку чи ном или ма за ње ков че га бе лим лу-
ком (зе че вић 2007: 113). Слич не рад ње се на ста вља ју и по сле са хра-
не: по греб на по вор ка се вра ћа дру гим пу тем са гро бља и не освр ће 
се (Чај ка но вић 1994, 1: 228; Чај ка но вић 1994, 2: 64; Јо ва но вић 2001: 
170 и 184), нај бли жи пу шта ју ко су и бра ду, но се цр ни ну као сво-
је вр сни вид ма ски ра ња од но сно за ва ра ва ња (Чај ка но вић 1994, 2: 
64).8 због сво јих ам би ва лент них свој ста ва во да пред ста вља по себ ну 
пре пре ку мр твим ду ша ма, те су гро бља че сто сме ште на бли зу во де 
(зе че вић 2007: 113).

Нај ра ши ре ни ја об ред на прак са у сло вен ском све ту чи ја је 
свр ха да пред у пре ди вра ћа ње по кој ни ка је тзв. „на чи ња ње” мр тва-
ца (Чај ка но вић 1994, 2: 63 –64). Уко ли ко се сум ња на евен ту ал ни 
не спо кој ду ше пре ми ну лог, услед прет ход но по ме ну тих узро ка 
(не мо рал ни жи вот, те шка смрт, ду го бо ло ва ње, ка да „се ду ша те-
шко ра ста вља са те лом”, на сил на или из не над на смрт), при ли ком 
са мрт ног об ре да те ло по кој ни ка се на чи ње да се „не уква ри”, од-
но сно „не увам пи ри” (Јо ва но вић 2001: 167). На чи ња ње се вр ши ло 
ра се ца њем или раз ре зи ва њем ко же мр твог, као и про ба да њем или 
за ба да њем тр на или игле (Јо ва но вић 2001: 155, 190 и 192). 

Као ши ро ко рас про стра ње ни апо тро пе јон у сло вен ској ми то-
ло ги ји (Ни ше вља нин 1990: 75; Чај ка но вић 1994, 4: од ред ни ца глог; 
зе че вић 2007: 115–116), глог се ко ри стио упра во у ове свр хе: гло го-
вим тр ном су се на чи ња ли мр тва ци, шта по ви су се по ба да ли на 
про зо ре и вра та до 40 да на на кон са хра не, трн се по ба дао у под 

7   У ову гру пу се мо гу до да ти и не ке рад ње ко је пот по ма жу лак ше ра ста вља ње ду ше од те ла 
и нео ме та ни пре ла зак на онај свет: отва ра ње вра та и про зо ра у ку ћи у ко јој ле жи по кој ник 
(Јо ва но вић 2001: 155; СМЕР 2001: од ред ни ца смрт), по ла га ње одра по ред зи да, ка ко би се из-
бе гло да га не ка жи во ти ња пре ско чи (зе че вић 2007: 113), по кров се пра вио од биљ ног плат-
на, јер су се ко жни пред ме ти до во ди ли у ве зу са не га тив ним ути ца јем жи во ти ња (Јо ва но вић 
2001: 165), окре та ње или пре кри ва ње огле да ла и пре ки да ње свих по сло ва (Јо ва но вић 2001: 
188), па ље ње све ће (Тро ја но вић 1990: 230). Оно што је и нај за ни мљи ви је је сте сва ка ко „чу ва-
ње мр тва ца” (Јо ва но вић 2001: 167) да га не пре ско чи жи во ти ња и слич но, што је ве ро ват но 
из вор на прак са да на шњег оби ча ја бде ња над по кој ни ком.  

8   По по врат ку с гро бља чи не се тзв. „лу стра тив не” рад ње као вид очи шће ња про сто ра и уче-
сни ка об ре да (нпр. пра ње ру ку, пре ба ци ва ње жа ра, ка ђе ње про сто ри ја – зе че вић 2007: 114; 
Јо ва но вић 2001: 184-185).
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мо на ве де ни из во ри). Та ко је вам пир осво јио Евро пу и от пло вио са 
сво јом при чом да ље у свет.

Но, ту сва ка ко ни је по че так при че о до ку мен то ва но сти по ја-
вљи ва ња вам пи ра. На и ме, по сто је дав ни ји за пи си у срп ској кул ту-
ри у ко ји ма се упо тре бља ва реч вам пир. По ме ну ће мо пр ви та кав за-
пис, ко ји да ти ра из VII ве ка, а на ла зи се у скло пу јед ног но мо ка но-
на, у ком се пред ви ђа ка зна за спа љи ва ње ву ко дла ка10 (зе че вић 2007: 
110), што све до чи о ду бо ко уко ре ње ној тра ди ци ји ми та. Ин те ре-
сант но је да је вам пир сво је ме сто на шао и у Ду ша но вом за ко ни ку, 
у ком се та ко ђе за бра њу је ис ко па ва ње мр твих из гро бо ва и њи хо во 
спа љи ва ње (ђор ђе вић 1953: 150). Да ље кроз исто ри ју по сто ји, до ду-
ше спо ра дич ни, али ипак низ за пи са о вам пи ри ма и фол клор ној 
прак си ве за ној за њих (в. ви ше ђор ђе вић 1953: 150–153), што ука зу-
је на ин тен зив но при су ство све сти о њи ма у срп ском на ро ду.

***
У до ба ци ви ли за ци је, ве ли ких исто риј ских де ша ва ња, уре ђе но сти 
дру штва и устро је но сти на ци ја, мит ска ствар ност и до ба ве ли ких 
мит ских ју на ка (или мо же мо ре ћи, пр во бит на исто ри ја) ви ше ни су 
по сто ја ли као та кви, али су сво је при су ство ожи вља ва ли кроз ко-
лек тив но не све сно пу тем мит ских пре жи та ка, ду бо ко уко ре ње них 
ве ро ва ња свој стве них стра ху чо ве чан ства од веч но не по зна тог, те 
су кат ка да про си ја ва ли кроз исто риј ске лич но сти и до га ђа је. Упра-
во је ко лек тив на свест тај фак тор ко ји има по тре бу да оправ да исто-
ри ју сво јим ту ма че њи ма, те као та ква не из бе жно по се же за искон-
ским ко ре ни ма, од но сно чи ни сво је вр стан амал гам из ме ђу ми та и 
исто ри је. Та ква ко хе зи ја га же на вре ме ном и на до ла зе ћим ге не ра-
ци ја ма од кли це увек ра ђа но ве и дру га чи је из дан ке, где се ру ке 
два ју мај сто ра гу бе у све оп штем за ме ша тељ ству.

Исто риј ска лич ност вла шког вла да ра Вла да Дра ку ла из 15. ве-
ка, по зна ти јег по на дим ку Це пеш (што на ру мун ском зна чи на би
јач на ко лац), до при нео је ства ра њу ле ген де о сво јој „не ча сти во сти 
за хва љу ју ћи свом кон тра верз ном жи во ту, су ро вим му че њи ма не-
при ја те ља и кр во жед ном вла да њу”. При дев „Дра кул” је у ства ри 
ти ту ла при до да та име ну ње го вог оца на кон што је при мљен у ред 
ви те зо ва 1431. го ди не11 и во ди по ре кло од ре чи змај или ђа во, док 

10 У сло вен ској кул ту ри ина че си но ним за вам пи ра (ђор ђе вић 1953: 150; зе че вић 2007: 110; Пе-
шић–Ми лоше вић-ђор ђе вић, од ред ни ца вам пир).

11 Ред зма ја је по лу ре дов нич ка, по лу вој нич ка ор га ни за ци ја по све ће на бор би про тив Ту ра ка 
ко ју су 1387. ус по ста ви ли не мач ки цар Си ги смунд Лук сем бур шки и ње го ва дру га же на Бар-
ба ра фон Ки ли. за ми шље но је пр во бит но као брат ство ко је би бра ни ло ка то лич ку цр кву од 
је ре ти ка. за ни мљи во је да је исте го ди не кад и Влад Дра кул (отац) у Ред зма ја при мљен и 
срп ски кнез Ла за ре вић (Мек не ли–Фло ре ску 2006: 28).

ис под ме ста из дах ну ћа (Чај ка но вић 1994, 1: 229; зе че вић 2007: 115). 
То су тзв. пре вен тив не рад ње, али у те сној ве зи са уни шта ва њем 
вам пи ра. На и ме, ка да се већ зна ко ји по кој ник је по стао вам пир, 
ње гов гроб се по но во отва ра и леш му се про ба да гло го вим ко цем 
(ђор ђе вић 1953: 188, 194 и 199; Чај ка но вић 1994, 5: 213; СМЕР 2001: 
од ред ни ца са хра њи ва ње)9, што је евен ту ал но про пра ће но још не ким 
рад ња ма са ка ће ња ле ша (в. Чај ка но вић 1994, 5: 213). Са тим у ве зи 
сто је још и ве ро ва ња ко ја, у спре зи са пред ста вом о вам пи ру као ме-
ши ни ис пу ње ној кр вљу (зе че вић 2007: 112), го во ре о то ме да се вам-
пир мо же не где на бо сти (на трн, бо дљу, ко ље, жи во тињ ске кан џе, 
зу бе и сл.) и ис пу ха ти, од но сно умре ти (зе че вић 2007: 116). У са вре-
ме ним пред ста ва ма о вам пи ру он се нај че шће уби ја про ба да њем 
ко цем кроз ср це, јер се оно узи ма као сим бол сре ди шта жи вот не 
сна ге (Che va li er–Ghe er brant 2003: од ред ни ца ср це).

Оно што је ма ње по зна то је сте да про ба да ње гло го вим ко цем 
не пред ста вља уби ја ње вам пи ра, већ ње го во при ки ва ње за зе мљу, 
од но сно оне мо гу ћа ва ње да се вра ћа ме ђу жи ве (Чај ка но вић 1994, 
1: 230; СМЕР 2001: од ред ни ца са хра њи ва ње). На и ме, из ве сно је да се 
ње го во пот пу но уни ште ње по сти же тек спа љи ва њем ње го вог мр-
твог те ла (Чај ка но вић 1994, 1: 231), при че му упо тре ба ва тре упу ћу-
је на не ка да шњу оп ште сло вен ску об ред ну прак су ко ја је на пу ште-
на при хва та њем хри шћан ства (Јо ва но вић 2001: 184–185). 

И на кра ју ове крат ке ге не зе ми та о вам пи ру, тре ба ре ћи не-
што ви ше и о са мој оно ма сти ци. Иако на про сто ру срп ског го вор-
ног под руч ја по сто ји мно го раз ли чи тих на зи ва (ву ко длак, вје ди го-
ња, ко длак, те нац, лам пир, во пир – Пе шић–Ми ло ше вић-ђор ђе вић 
1997, од ред ни ца вам пир), реч вам пир је је ди на срп ска реч ко ја се 
пре не ла и у оста ле је зи ке, те за тим ра ши ри ла по све ту. Ис тра жи-
ва чи рас про сти ра ње ре чи вам пир при пи су ју пе ри о ду с по чет ка 18. 
ве ка, од но сно ве зу ју је за го ди ну 1732, ка да је те ма о вам пи ри ма и 
зва нич но по кре ну та пред Ака де ми јом у Бер ли ну, за хва љу ју ћи фа-
сци на ци ји та да шњег ауди то ри ју ма ве сти ма о по ја ви вам пи ра ко је 
су сти за ле из Ср би је, а ко ја је та да већ би ла под вла шћу аустриј ског 
цар ства. Чу ве ни слу чај вам пи ра Пе тра Пло го јо ви ца из се ла Ки си-
ље ва, за бе ле жен 1725. го ди не, пред ста вљао је пра ву сен за ци ју, ко ја 
је иза зва ла ла ви ну спи са, по ле ми ка и ди сер та ци ја, те до ве ла и до 
спо ме ну те рас пра ве у Ака де ми ји (ђор ђе вић 1953: 153, фус. 33 и та-

9   Спе ци фич ност гло га се огле да у ње го вој из у зет ној се но ви то сти. Иако биљ ка сред њег ра ста, 
ко ја би треба ло да при па да до ме ну „сред њег, зе маљ ског све та” у од но су на не бе ски и хтон-
ски свет (Ра ден ко вић 1996: 103 и в. да ље Бо шко вић 2006: 42 и 46), ње го ва тр но ви тост и не-
мо гућ ност да се ла ко уби ре, но си бо гат сим бо лич ки по тен ци јал. Та ко ђе, глог је сво је ме сто 
на шао и у хри шћан ској кул ту ри у ви ду вен ца ко ји је Исус но сио рас пет на кр сту (ђор ђе вић 
1953: 207), што са мо учвр шћу је ве ро ва ње у ње го ве за штит нич ке мо ћи.
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из во ре, вр шио ге рил ске упа де у тур ске та бо ре, до спев ши јед ном 
при ли ком ско ро и до сул та но вог ша то ра; чак је охра бри вао сво је 
по да ни ке за ра же не ра зним бо ле сти ма (ле пра, ту бер ку ло за, бу бон-
ска ку га) да се не при мет но уме ша ју ме ђу тур ске вој ни ке не би ли 
их та ко де сет ко ва ли (Мек не ли–Фло ре ску 2006: 56–65). Као вр ху нац 
за већ иона ко за стра ше ну и де мо ра ли зо ва ну тур ску вој ску, Ка зи
клу Беј, од но сно на тур ском На би јач на ко лац, при ре дио им је је-
зив при зор пред са мим Тр го ви штем. Мек не ли и Фло ре ску пре но се 
ту сли ку упо ре до са на во ди ма из оста лих исто риј ских из во ра: „...У 
уском клан цу, ду гом ма ње од два ки ло ме тра, на и шао је на пра-
ву шу му ле ше ва на би је них на ко лац, све у све му, око два де сет хи ља да. 
Сул тан је угле дао рас ко ма да не, тру ле ће остат ке љу ди, же на и де-
це, чи је су ме со је ли га вра но ви ко ји су са ви ли гне зда у ло ба ња ма 
или груд ним ко ше ви ма. По ред то га, сул тан је на шао и ле ше ве за-
ро бље ни ка ко је је Дра ку ла ухва тио на по чет ку по хо да прет ход не 
зи ме. (...) То ком ви ше ме се ци ве тро ви, ки ше и га вра но ви оба ви ли 
су сво је. Овај стра вич ни при зор је мо гао да обес хра бри и нај о ко ре-
ли је. (...) Сул та на је ухва ти ла ма ло ду шност. Ка ко је је дан исто ри-
чар за бе ле жио, чак је и сул тан, оп хр ван чу ђе њем, при знао да не мо же да 
пре от ме зе мљу од чо ве ка ко ји чи ни та кве ства ри, а из над све га зна ка ко 
да ис ко ри сти сво ју власт и сво је по да ни ке на та кав на чин. Чо век ко ји 
чи ни та ква де ла спо со бан је и за још ужа сни ја. Сул тан је за тим из дао 
на ре ђе ње за по вла че ње глав ни не тур ске вој ске.” (2006: 66).

Осим окрут ног и бес по штед ног на чи на ра то ва ња, Дра ку ла је 
био по знат и као бес кру пу ло зни ди пло ма та. И у не мач ким, ру мун-
ским и ру ским из во ри ма пре жи ве ла је анег до та о по се ти тур ских 
иза сла ни ка Дра ку ли ном дво ру. На и ме, по кли са ри Му ха ме да II су 
се по кло ни ли вла шком кне зу не ски да ју ћи фе со ве са гла ве. Ка да их 
је упи тао за тај про пуст, они су об ја сни ли да је код њих та кав оби-
чај. Хи ро вит и прек, Дра ку ла је на ре дио да им се фе со ви при ку ца ју 
ек се ри ма за гла ве и ци нич но до дао ће их то учвр сти ти у њи хо вим 
оби ча ји ма (Мек не ли–Фло ре ску 2006: 49, 204, 206, 218–219).

Влад Дра ку ла је остао за пам ћен у на ро ду по мно гим по гу бље-
њи ма и му че њу соп стве них по да ни ка – не са мо Ру му на, већ и Ма-
ђа ра, Не ма ца, Ту ра ка, Је вре ја, а на ро чи то Ци га на (Мек не ли–Фло-
ре ску 2006: 97). Кнез је био по знат као чо век ко ји ни је тр пео не рад, 
про сја че ње, лен ство ва ње, пре ва ре и ло по влу ке. Сма трао је да су 
бо ле сни и си ро ма шни са мо на те ре ту др жа ви, јер не до при но се 
ње ном раз во ју. Та ко је у јед ном ру ском ру ко пи су ка лу ђе ра Ефро-
си ја, на пи са ном 1490. го ди не, ис при по ве да но ка ко је вла шки кнез 
јед ном на ре дио да се у јед ном ста ром двор цу оку пе сви ста ри, не-
моћ ни и бо ле сни, ка ко би им по мо гао. Љу ди су по хр ли ли оче ку ју-

реч Дра ку ла пред ста вља ума ње ни цу, од но сно Дра ку лов син. Да нас 
дра кул на ру мун ском зна чи зло, ђа во.12 Оца Дра ку ла је 1444. го ди-
не тур ски вла дар Му рат II на ма мио на пре ва ру у свој двор, где га 
је крат ко др жао у за то че ни штву. Пу штен је под усло вом да сво ја 
два ма ло лет на си на, Вла да и Ра дуа, оста ви код сул та на као јам ство 
за ва зал ску пот чи ње ност Тур ци ма. Мла ди Влад, ко ји је та да имао 
са мо 13 го ди на, про вео је у за то че ни штву на ред не че ти ри го ди не 
свог жи во та. То је ре зул ти ра ло ти ме да је, осим је зи ка и скло но сти 
ужи ва њу у ха рем ским дра жи ма, од Ту ра ка усво јио и су ро ве на чи-
не му че ња. Убр зо је ме ђу сво јим там ни ча ри ма из био на лош глас 
због „пре ва ра, лу ка во сти, не по кор но сти и окрут но сти” (Мек не ли–
Фло ре ску 2006: 25–32). за то вре ме ње гов нај ста ри ји брат Мир ча 
је у Тр го ви шту осле пљен и жив са хра њен од стра не по ли тич ких 
про тив ни ка, а отац Дра кул је уби јен 1447. од стра не Ху ња ди је вих. 
Од та да да ти ра Дра ку ли на ве ли ка мр жња пре ма Тур ци ма и из ра-
зи та окрут ност и ци ни зам у об ра чу ни ма са њи ма, али и пре ма по-
да ни ци ма, ко је је од у век кри вио за из да ју и смрт сво јих нај бли жих 
(Мек не ли–Фло ре ску 2006: 32).

На кон крат ке вла да ви не од са мо два ме се ца 1448. го ди не, за-
тим бе га у Мол да ви ју код ро ђа ка, кне за Бог да на, Влад Дра ку ла се 
вра тио у Тран сил ва ни ју 1451, а на вла шки пре сто је до шао по но-
во 1456. и на ње му остао до 1462. за то вре ме је по чи нио не за пам-
ће на звер ства пре ма вла шким Са си ма, од но сно Нем ци ма, ко је је 
пре зи рао, јер је сма трао да су не ло јал но пре у зе ли мо но пол над тр-
го ви ном у зе мљи (Мек не ли–Фло ре ску 2006: 32, 36–37). Об ра чун са 
Са си ма се за вр шио са око 20.000 жр та ва у гра до ви ма Бра шо ву и 
Ал ма су, где су те ла на би је них на ко лац оста вље на зу бу вре ме на и 
стр ви на ра. Прет по ста вља се да су упра во са ске из бе гли це пре не ле 
ове ве сти на не мач ко го вор но под руч је, та да Аустри ју и Не мач ку, 
чи ји су пам фле ти сти не пре ста но тра га ли за сен за ци о на ли стич ким 
ве сти ма. По сто ји чак 14 раз ли чи тих за пи са о Дра ку ли ним зло де-
ли ма, ко ји се да нас чу ва ју на ра зним ме сти ма у Аустри ји, Не мач кој 
и Швај цар ској, а ко је су у 15. ве ку ве ро ват но до при не ле ши ре њу 
озло гла ше не пред ста ве о вла шком вла да ру (Мек не ли–Фло ре ску 
2006: 90).

Ка да се 1459. као пр ви вла да лац ода звао на по зив па пе Пи-
ја II на кр ста шки по ход про тив Ту ра ка, успе шно ра ту ју ћи про тив 
њих, Дра ку ла је на се бе на ву као њи хов гнев, те је Му рат Осва јач 
1462. од лу чио да по ве де офан зи ву на Вла шку. Ме ђу тим, Дра ку ла 
је, бу ду ћи број ча но сла би ји, при ме нио лу ка ву вој ну стра те ги ју – 
у по вла че њу је спа љи вао зе мљу, хра ну и усе ве, тро вао бу на ре и 

12 Лич ни по да так.
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мит ским ма три ца ма, јер, по ре чи ма Нор тро па Фра ја, „по сто ја ност 
књи жев них жан ро ва, сим бо ла и ме та фо ра по чи ва на искон ској ри-
ту ал но-мит ској при ро ди” (Ме ле тин ски: 70), а књи жев ност као сво-
је вр сни ре цеп циј ски ме диј да ље до пи ре до свих ку то ва све та.
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ћи не ку на гра ду. Ме ђу тим, на кон обил ног ића и пи ћа, Дра ку ли ни 
љу ди су за ман да ли ли за мак и спа ли ли га са свим го сти ма уну тра. 
Дра ку ла се прав дао да их је осло бо дио му ке, те да оста ли ма ви ше 
не ће би ти на те ре ту (Мек не ли–Фло ре ску 2006: 208).

Из во ри та ко ђе пам те Дра ку ли ну из у зет ну су ро вост пре ма 
же на ма – на би јао их је на ко лац или им од се цао де ло ве те ла уко-
ли ко де вој ке не би са чу ва ле де ви чан ство, а удо ви це се по на ша ле 
раз врат но (Мек не ли–Фло ре ску 2006: 104). Та ко ђе, јед на ру мун ска 
по вест по ми ње да је Дра ку ла на био јед ну же ну на ко лац, јер је на 
ули ци срео ње ног му жа, ко јем је ко шу ља би ла пр ља ва и пре крат ка. 
До шав ши код се ља ка ку ћи, за те као је же ну мла ду и здра ву. Бес по-
го вор но је дао да се уби је, об ја шња ва ју ћи да је су ви ше ле ња и да не 
за слу жу је вред ног му жа. На рав но, се ља ку је дао но ву де вој ку за же-
ну (Мек не ли–Фло ре ску 2006: 220). А да су и у Дра ку ли ном жи во ту 
би ли при сут ни ка ко та на тос, та ко и ерос, све до че при че о ор ги ја ма 
ко је је при ре ђи вао на оба ла ма је зе ра у око ли ни Тр го ви шта. Та ко ђе 
се при ча ло ка ко је оби ча вао да но ћу пре ру шен лу та пред гра ђи ма 
тра же ћи жен ско дру штво (Мек не ли–Фло ре ску 2006: 50 и 52).

Но оно што је сва ка ко до при не ло Дра ку ли ној озло гла ше но-
сти и ње го вој „вам пир ској” атри бу ци ји је сте при ча из јед ног не-
мач ког за пи са ко ја твр ди да је Дра ку ла по сле јед ног по ко ља у се-
лу Бра шов (нем. Крон штат), на кон што је све жр тве по на би јао на 
ко лац, са мо за до вољ но јео за сто лом пред њи ма и „та ко ужи вао” 
(Мек не ли–Фло ре ску 2006: 200).

Исто риј ски Дра ку ла сва ка ко ни је био бе смр тан, те је на кон 
по вла че ња пред Тур ци ма 1462. по бе гао на ма ђар ски двор код Ма-
ти је Кор ви на, ко ји је тре ба ло да му пру жи по др шку у ра то ва њу. 
Уме сто то га, Дра ку ла је ухап шен, из ма ни пу ли сан и сплет ка ма 
окле те ван за пад ном де лу Евро пе, те је про вео у кућ ном при тво-
ру Ма ти је Кор ви на на ред них 12 го ди на. У ме ђу вре ме ну се оже нио 
ма ђар ском плем ки њом из кра љев ске по ро ди це, али је мо рао да 
пре ђе у ка то лич ку ве ру. На кон осло ба ђа ња, 1475. го ди не вра тио се 
са по ро ди цом у вла шки град Си биу. У но вем бру 1476. је усто ли чен 
за вла да ра Вла шке по тре ћи пут, али је на кон два ме се ца по ги нуо у 
бор би (Мек не ли–Фло ре ску 2006: 106–116).

Иако је ов де дат са мо де лић оно га што је са чу ва но у усме ном 
и пи сме ном пре да њу о овом кон тро верз ном вла да ру (в. ви ше у 
Мек не ли–Фло ре ску 2006), не ко ли ко при ме ра је до вољ но да се илу-
стру је ве за кр во жед ног, мах ни тог кне за са де мон ском при ро дом 
вам пи ра. због све га на ве де ног, ни је те шко уви де ти ка ко и за што 
је исто ри ја још јед ном по слу жи ла као плод но тле за да ље раз ви ја-
ње књи жев не има ги на ци је Бре ма Сто ке ра и ње но пре пли та ње са 
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о гра фи ји.  На слов, хро но ло ги ја из ла га ња до га ђа ја, при по ве дач, не-
ки би о граф ски по да ци, ис по вед ни тон, и још не ке од ред ни це жан-
ра, упу ћу ју нас на ме мо ар ско шти во. Али ако се са мо ма ло за гре бе 
ис под по вр ши не, схва ти ће мо да су ове од ред ни це  по ста вље не да 
би би ле на ру ше не.

Рушењежанровскиходредницапародирањем
Ауто би о гра фи ја по чи ње пред го во ром. Из ла га ње у овом увод ном и 
оквир ном де лу већ на са мом по чет ку ру ши илу зи ју о не ком истин-
ски озбиљ ном ауто би о граф ском по ду хва ту. Ауто би о гра фи ја, у 
ства ри, по чи ње ла сцив ном пи шче вом до сет ком, ка ко је пред го вор 
чо ве ко вог жи во та та ко ин тим не при ро де да о ње му уоп ште не тре-
ба пи са ти. У на став ку пред го во ра, пи сац ша љи вим то ном обра зла-
же да је пра ви мо тив за пи са ње би о гра фи је иш че ки ва ње да бу де 
про гла шен за чла на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. Већ на 
пр вој стра ни  пи сац из ла же под сме ху све ко је су је та на го ни да оста-
вља ју све до чан ство о свом жи во ту – про па ле по ли ти ча ре, прог на не 
вла да ре, бив ше двор ске да ме, чла но ве Ака де ми је на у ке и умет но-
сти – па и са мог се бе. По што су му кри ти ча ри че сто при пи си ва ли 
да је без ду ха и та лен та, Ну шић под сме шљи во за кљу чу је да има 
ква ли фи ка ци је за чла на Ака де ми је, што га оба ве зу је да на вре ме 
при бе ре гра ђу за свој жи во то пис. Не по ве ре ње пре ма не по у зда ним 
би о гра фи ма, кре а то ри ма на шмин ка них би о гра фи ја, на ве ло је пи-
сца да сам на чи ни сво ју ауто би о гра фи ју. Још је дан раз лог за што 
се ла тио пи са ња би о гра фи је, је сте же ља да се још јед ном освр не на 
све што је у жи во ту про жи вео и ис ку сио, али и да се све му то ме на-
сме је у брк. Пи сац нам ста вља до зна ња да ће нам свој ауто пор трет 
при ка за ти са јед не ша љи ве стра не, и већ на по чет ку нам окре ће 
ону сво ју обра зи ну спа да ла и ша љив џи је, ко ја се сме хом бра ни ла 
од жи во та. При ча ће би ти ис при по ве да на из пер спек ти ве оно га Ја, 
ко је је је ди но спо зна ло жи вот цр пе ћи сна гу из соп стве ног сме ха. 
Ну шић нам при ча  ко ри сте ћи се вла сти тим жи во том као по во дом 
да пру жи сли ку све та у ви зу ри чу де сног дво гле да ко ји да је дру га-
чи је ви ђе ње жи во та, љу ди и вре ме на, она ко ка ко их је пи сац до жи-
вео и са гле дао, исме јав ши њи хо ве ма не и не свр ше но сти. 

У по гла вљу Од ро ђе ња до пр вог зу ба Ну шић на ста вља да па ро-
ди ра жа нр: „Ма да је смрт је ди ни  и нај по у зда ни ји фак тор у жи-
во ту сва ког чо ве ка, ипак, пи шу ћи ауто би о гра фи ју, сва ко обич но 
из бе га ва да поч не са фак том. Мо рам се да ље и ја из ми ри ти са тим 
већ усво је ним на чи ном пи са ња и по че ти са ро ђе њем...”3 Са мо све сни 

3  Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја, Но вин ско-из да вач ко пред у зе ће Јеж, Бе о град, 1963, стр. 12.

Та ња Ми лу ти но вић

КО ЛИ КО ЈЕ НУ ШИ ЋЕ ВА 
АУТО БИ О ГРА ФИ ЈА АУТО БИ О ГРАФ СКА

ЕлементиаутобиографскогроманауАуто би о гра фи ји
(рушењежанровскиходредница)

Те 1924. го ди не, Бра ни слав Ну шић се спре мао да про сла ви дво-
стру ки ју би леј: ше зде се то го ди шњи цу жи во та и че тр де се то го ди-
шњи цу књи жев ног ра да. У исто вре ме је га јио на ду да ће ју би леј 
би ти упот пу њен још јед ним све ча ним до га ђа јем – да ће би ти про-
гла шен за чла на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. У иш че ки-
ва њу при зна ња при пре мио је Ауто би о гра фи ју, а свој књи жев ни 
по ду хват ду хо ви то је обра зло жио већ на пр вим стра на ма: „...па ка-
ко сва ки ака де мик мо ра да из ра ди сво ју ауто би о гра фи ју... то сам 
од лу чио да за вре ме на при бе рем гра ђу за свој жи во то пис... А што 
сам и по ред то га на пи сао ову књи гу, то је са мо за то што сам њо ме 
хтео да обе ле жим ше зде се то го ди шњи цу жи во та – да по гле дам чак 
да ле ку мла дост, нај дра го це ни ји део жи во та.”1

Mада је ина у гу ра ци ја те го ди не из о ста ла, Ауто би о гра фи ја је 
ипак угле да ла све тлост да на. У из да њу Од бо ра за Ну ши ће ву про-
сла ву об ја вље на је као ју би лар на књи га (1864–1924).

И ма да сам на слов го во ри јед но, ве ћи на кри ти ча ра се сла же да 
ово де ло ни је кла сич на ауто би о гра фи ја, иако фор мал ним од ред-
ни ца ма упу ћу је на ме мо ар ски жа нр.  

На ауто би о граф ски жа нр упу ћу је нас сам пи сац, и то не са-
мо на сло вом. Тех ни ком при по ве да ња у пр вом ли цу, пи сац сиг на-
ли зи ра да је реч о до ку мен тар ном шти ву у ко ме су ис при по ве да-
ни исти ни ти до га ђа ји из ње го вог жи во та. При по ве дач про из во ди 

„мер љи во деј ство на ток до га ђа ја”2,  те га мо же мо на зва ти и де лат-
ним при по ве да чем. Та ква тех ни ка при по ве да ња ка рак те ри стич на 
је за ме мо ар ски жа нр. До га ђа ји у ауто би о граф ским ро ма ни ма из-
ла га ни су хро но ло шки, а та ква хро но ло ги ја по сто ји у Ну ши ће вој 
Ауто би о гра фи ји. Ту су из ло же не епи зо де из жи во та слав ног ко ме-
ди о гра фа, али са мо оне ко је об у хва та ју пе ри од од ро ђе ња до же-
нид бе. 

за ауто би о граф ски ро ман ка рак те ри стич но је су бјек тив но 
ви ђе ње и вред но ва ње до га ђа ја, ка кво мо же мо про на ћи и у Ауто би

1  Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја, Но вин ско-из да вач ко пред у зе ће Јеж, Бе о град, 1963, стр. 1.
2  Вејн Бут, Ре то ри ка про зе, Но лит, Бе о град, 1976, стр. 172.
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га кра ја сле ди гро теск но за ми шље ни, фин ги ра ни ин тер вју са мр-
твим пи сцем.

Да ви ди мо ка ко су се одр жа ле дру ге кон вен ци је ауто би о граф-
ског жан ра. Ауто би о граф ска про за је, као сли ка жи во та јед не лич-
но сти, не фик ци о нал на про за ко ја под ра зу ме ва до ку мен тар ност 
и уно ше ње тач них би о граф ских по да та ка у де ло. Упо ре ђи ва ње 
аутен тич них би о граф ских по да та ка из Ну ши ће вог жи во та са по-
да ци ма ко је је пи сац унео у ро ман, омо гу ћи ће нам да уста но ви мо 
да ли је, и у ко јој ме ри, Ауто би о гра фи ја – ауто би о граф ска.

Нефикционално–фикционално (аутентичнибиографски
подациињиховоуопштавање)

Ну шић је у пред го вор унео та чан да тум свог ро ђе ња: а то је – 8. ок-
то бар 1864. На истом ме сту на во ди и по гре шне тврд ње не ких би о-
гра фа, ко ји су сма тра ли да се ро дио 1866. До тог по да тка су до шли 
на осно ву го ди не у ко јој је за вр шио пр ви раз ред гим на зи је – а то је 
1878. С об зи ром да је та да основ но шко ло ва ње тра ја ло че ти ри го-
ди не, и ра чу на ју ћи го ди ну да на гим на зи је, би о гра фи су до шли до 
за кључ ка да се пи сац ро дио 1866. Али, иро нич но за кљу чу је Ну шић, 
за хва љу ју ћи до при но су јед ног про фе со ра, ра све тље на је ми сте ри-
ја да ту ма ро ђе ња, та ко што је до тич ни про фе сор уста но вио да је 
пи сац три го ди не по ха ђао пр ви раз ред гим на зи је. Ну шић од мах 
за тим зби ја ша ле на ра чун свог да ту ма ро ђе ња, бе же ћи од су во пар-
ног из ла га ња чи ње ни ца и на бра ја ња да ту ма. У ша љи вом кљу чу, 
ре ла ти ви зу је ауто би о граф ски до ку мен тар ни аспект при по ве да ња, 
и пле те низ ша љи вих до сет ки, при ме ћу ју ћи да је те го ди не пре-
ми нуо и Вук Ка ра џић: „Па ипак ме је та чуд на ве за из ме ђу ме не 
и Ву ка не ка да ис пу ња ва ла по но сом, те сам у мла до сти че знуо за 
тим да ми ко пре би је но гу, сма тра ју ћи да је до вољ но би ти ћо пав па 
би ти Вук...”9 И да ље пи сац ду хо ви то, на при ме ру свог жи во то пи-
са, илу стру је кон фу зност и не спо соб ност би о гра фа. Они се, на и ме, 
ни су сла га ли ни око ме ста Ну ши ће вог ро ђе ња. Јед ни су твр ди ли 
да се ро дио у Бе о гра ду, а дру ги пак да је ро ђен у Сме де ре ву. Узрок 
не спо ра зу ма је оче во бан крот ство, ко је се од и гра ло баш у вре ме 
ро ђе ња ма лог Ал ки би ја да, па се це ла по ро ди ца из Бе о гра да мо-
ра ла од се ли ти у Сме де ре во, што пред са вља исти нит би о граф ски 
по да так, до ду ше дат у по зна том пи шче вом ху мо ри стич ком сти лу: 

„На и ме, мој отац је био иму ћан тр го вац у Бе о гра ду и баш кад сам 
ја тре бао да се ро дим, он бан кро ти ра па по ку пи сву сво ју бан крот-
ску имо ви ну – у ко ју сам и ја спа дао, и по ђе у Сме де ре во да жи ви. 

9  Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја, Но вин ско-из да вач ко пред у зе ће Јеж, Бе о град, 1963, стр. 13.

при по ве дач4  по ка зу је да је све стан жан ров ског хо ри зон та иш че ки ва ња5 
ка да из ја вљу је да при хва та хро но ло шко из ла га ње до га ђа ја ко је овај 
жа нр из и ску је.Тим по тен ци ра њем ка ко је све ура дио у скла ду са 
оче ки ва њи ма, ма да про тив сво је во ље, пи сац уно си ху мо ри стич ки 
тон. Он се све сно по и гра ва са жан ров ским хо ри зон том оче ки ва ња, 
ка ри ки ра жан ров ске кон вен ци је и па ро ди ра их. 

Фор мал но, де ло је струк ту ри ра но као ауто би о гра фи ја. Са мо 
што су жан ров ске кон вен ци је уне се не да би би ле уру ше не па ро-
ди ра њем. Ви ди мо да по сто ји хро но ло шки след до га ђа ја из пи шче-
вог жи во та. Ауто би о гра фи ја је са ста вље на од два де сет шест по гла-
вља. Уокви ре на је пред го во ром и по го во ром. Оста ла по гла вља су 
по ре ђа на хро но ло шки, и об у хва та ју пре лом не тре нут ке пи шче вог 
де тињ ства и ра не мла до сти, све до сту па ња у брак. Хро но ло ги ја за-
и ста по сто ји, али аук та ри јал ни ко мен та ри раз би ја ју илу зи ју ауто-
би о граф ског, и уно се ху мо ри стич ки тон у при по ве да ње. У па ро-
ди ра њу жан ра пред го вор има кључ ну уло гу, јер се у ње му па ро-
ди ра стил пи са ња би о гра фи ја, би о граф ски жа нр, а би о гра фи се 
из вр га ва ју ру глу. У Не ис пи са ној гла ви по но вље на је ша љи ва тврд ња 
из Пред го во ра да ће Ауто би о гра фи ја би ти пре ки ну та ка да се у при-
по ве да њу стиг не до же нид бе, јер по сле же нид бе чо век и не ма ауто-
би о гра фи ју: „Ја сам у пред го во ру ре као да ћу сво ју ауто би о гра фи-
ју за вр ши ти же нид бом, на ла зе ћи да по сле же нид бе чо век и не ма 
ауто би о гра фи је, а ја ни сам рад да пи шем би о гра фи ју.”6 Пи сац де-
ло при во ди кра ју, вра ћа ју ћи га на по че так, на тре ну так ства ра ња 
де ла, и у сти лу са мо све сног при по ве да ча раз от кри ва пу бли ци свој 
ства ра лач ки по сту пак. Али ту се при ча не за вр ша ва. 

Mада Не ис пи са на гла ва, пре пу ште на на ми лост и не ми лост би-
о гра фу, сиг на ли зи ра крај, пи сац се по и гра ва фор мал ним жан ров-
ским од ред ни ца ма и уно си још јед но по гла вље – По го вор. По тре бу 
за још јед ним по гла вљем на ду хо ви ти на чин при пи су је бри зи за 
оче ки ва ња чи та лач ке пу бли ке, ко јој се ди рект но и обра ћа: „Јел те 
да вам из гле да као да ни је пра ви крај?”7 По шту ју ћи, на вод но, фор-
мал не од ред ни це би о граф ског жан ра, пи сац оба ве шта ва: „Ја сам 
се не ка ко већ из ми рио са оним што тре ба у по след њој гла ви јед-
не би о гра фи је на пи са ти...”8 Пи сац под ра зу ме ва да се би о гра фи ја 
ва ља за вр ши ти смр ћу лич но сти о ко јој го во ри, али уме сто ту жно-

4    Вејн Бут, Ре то ри ка про зе, Но лит, Бе о град, 1976, стр. 172.
5   Но ви ца Пет ко вић, Огле ди из срп ске по е ти ке – О кла си фи ка ци ји и при ро ди књи жев них тек сто ва, 

за вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1990, стр. 24.
6   Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја, Но вин ско-из да вач ко пред у зе ће Јеж, Бе о град, 1963, стр. 234.
7   Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја, Но вин ско-из да вач ко пред у зе ће Јеж, Бе о град, 1963, стр. 235.
8   Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја, Но вин ско-из да вач ко пред у зе ће Јеж, Бе о град, 1963, стр. 235.
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би ла ње го ва озбиљ на пре о ку па ци ја. У за пи си ма Књи ге пр ве не ма 
ша љи вог то на, али има од и стин ске емо ци је, ре зиг на ци је и ла мен-
ти ра ња над соп стве ном суд би ном: „Ја не знам ни шта сам. Бал ка-
нац је сам сва ка ко. Има у ме ни и ар на ут ско га и вла шко га и срп-
ско га. (...) Пу то вао сам по оним кра је ви ма око Пре спан ског је зе ра. 
(...) Ни сам ни ка квог тра га на шао. Са да се та се ла ма ни фе сту ју као 
бу гар ска... Срп ске па три о те на кар та ма ма жу та се ла срп ском бо-
јом, а ме не?”

По сле по да та ка ве за них за го ди ну и ме сто ро ђе ња, Ну шић 
је пре шао на при по ве да ње до га ђа ја из пе ри о да ра ног де тињ ства. 
Ако узме мо у об зир опи се не ста шлу ка ти пич них за овај пе ри од 
де тињ ства (од пр вог зу ба до по ла ска у шко лу), уне тих са пре тен-
зи јом да на сме ју и за ба ве чи та о ца, он да ви ди мо да тач них и пре-
ци зно да ти ра них чи ње ни ца и не ма у ве ли ком бро ју. Оно што је 
би ло од ве ли ког ути ца ја за бу ду ћи жи вот ни по зив Ну ши ћев, пи сац 
је украт ко по ме нуо на бра ја ју ћи игре ко јих се као де те играо. Као 
де чак, Ну шић је био фа сци ни ран по зо ри шном тру пом ко ја је го-
сто ва ла у Сме де ре ву. По од ла ску тру па је оста ви ла свој ин вен тар, 
ре кви зи те и ку ли се Ну ши ће вом оцу, као за лог за по зај ми цу. Ну-
шић се са оста лом де цом мо гао сит на и гра ти по зо ри шта, као што 
се у Ауто би о гра фи ји по ми ње.  

Из пе ри о да шко ло ва ња, исти ни та је тврд ња да је, као и дру ги 
чла но ви ње го ве по ро ди це, му ку му чио са на у ком, али и да је по на-
вљао пр ви раз ред гим на зи је. Оста ле до го дов шти не из ђач ке клу пе, 
ду хо ви те анег до те, лап су си и ђач ки и про фе сор ски, ви це ви и сме-
шне сце не из учи о ни це, под се ћа ју на уоби ча је не деч је не ста шлу ке 
и школ ске не при ли ке. 

Што се љу бав них епи зо да ти че, ни јед на љу бав опи са на у 
Ауто би о гра фи ји не из гле да као од и стин ски бит на и озбиљ на љу-
бав на исто ри ја вред на по ме на. Љу бав ни жи вот се сво ди на на бра-
ја ње сме шних епи зо да – љу бав них сте ре о ти па, и ху мор но ин то ни-
ра них при чи ца. Љу ба ви, да те са мо у на зна ка ма, тек су у не ко ли ко 
цр та ево ци ра на бле да се ћа ња, су ви ше ба на ли зо ва на да би де ло ва-
ла као аутен тич не при че. Сво ју пра ву суд бин ску љу бав из мла до-
сти, Ми ли цу Тер зи ба шић, ко ја га је на пу сти ла пре не го је оти шао 
на ро би ју, Ну шић ни је ни по ме нуо, па ове ба нал не при чи це из гле-
да ју као под сме ва ња нео збиљ ним, не стал ним деч јим и мла да лач-
ким љу ба ви ма. 

Го ди на 1887. би ла је пре лом на за мла до га пи сца. због увре-
дљи ве са ти рич не пе сме на ра чун кра ља Ми ла на, упу ћен је на из-
др жа ва ње дво го ди шње ка зне у по жа ре вач ку там ни цу. Овај до га ђај, 
не да ти ран, опи сан је украт ко у по гла вљу „Там ни ца”. Он је по сред-

Тај по сту пак ни кад у жи во ту ни сам мо гао опро сти ти мом оцу. На-
те ра ти ме да се ро дим под прет по став ком да сам бо га тог оца син 
и он да, ка да сам већ ро ђен, кад се већ не мо же на траг, ста ви ти ме 
пред фа кат да сам пу ки си ро мах!”10  Ма да не да је та чан на зив ули-
це, Ну шић на во ди исти нит по да так да је ку ћа у ко јој је угле дао све-
тлост да на би ла у бли зи ни Са бор не цр кве, тј. на ме сту где је да нас 
згра да На род не бан ке (на углу Кнез Ла за ре ве и Ули це сед мог ју ла).

Од мах се ни зом асо ци ја ци ја ра ђа ју до сет ке и ин тер по ли ра ју 
ху мо ре ске на ра чун би о гра фа.

Они ће, на и ме, по гре шно ту ма чи ти ге не ра ци ја ма „...да сам ја 
ван брач но де те из ди вљег бра ка из ме ђу гу вер не ра На род не бан ке 
и пор ти ро ве удо ви це.”11

Ка да го во ри о да ту му и ме сту ро ђе ња, Ну шић не мо же а да се 
не до так не и сво га по ре кла. Исти на је што ве ли у Ауто би о гра фи ји, 
да ње гов отац ни је но сио сво је пре зи ме. Ну ши ће вог оца усво јио је 
грч ки тр го вац, и то пре зи ме оста ло је у ама нет и ма лом Ал ки би ја-
ду. Оно че га не ма у ро ма ну је сте при ча о ње го вој ба би, цин цар ској 
ле по ти ци Го чи, ко ја је ро ди ла ван брач но де те са ар ба на ским „ка-
ча ком”. Го ча је убр зо на пу сти ла свој род ни крај и оти шла у Со лун, 
ода кле се вра ти ла цин цар ским ка ра ва ном у Бе о град, где је ма ло га 
Ге ор ги ја са (Ну ши ће вог оца) усво јио цин цар ски тр го вац. 

Ну шић по ми ње сво ју мај ку, по ре клом Срп ки њу, али по оче-
вој стра ни ни ка да ни је ус пео про на ћи ко ре не, ни ти до ку чи ти сво је 
пра во по ре кло. Је ди но је знао да је ба ба ро дом из око ли не Би то ља. 
Док је био у ди пло мат ској слу жби у При шти ни, Ну шић је де таљ но 
про пу то вао крај око Пре спан ског и Охрид ског је зе ра, али сво ји ма 
ни је ушао у траг. Та ко је мо гао на кра ју са мо ду хо ви то кон ста то-
ва ти да је он „пер со ни фи ка ци ја бал кан ске за јед ни це (...) и да ни-
је срп ска на род ност би ла та ко ја ме је у пр вим да ни ма де тињ ства 
снаб де ва ла мле ком, чи ме ме је нео бич но оба ве за ла, ко зна не бих 
ли ја сад већ био стре љан као грч ки ми ни стар, или не бих ли, као 
ла жни ру мун ски кнез, тро шио у свет ским ба ња ма но вац ма то рих 
фран цу ских удо ви ца, или не бих ли се, суб ве ни ран од ра зних др-
жа ва, кр ва рио по пла ни на ма  као шеф ал бан ских бан ди та, оче ку-
ју ћи зго дан тре ну так да од сво је хај дуч ке че те обра зу јем ми ни стар-
ски са вет.”12

У ствар но сти, Ну шић ни је имао мно го раз ло га да се ша ли са 
чи ње ни цом да ни је чи сто срп ског по ре кла, јер је због то га че сто 
тр пео под ме та ња „ло кал па три о та”, та ко да је тра га ње за по ре клом 

10  Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја, Но вин ско-из да вач ко пред у зе ће Јеж, Бе о град, 1963, стр. 14.
11  Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја, Но вин ско-из да вач ко пред у зе ће Јеж, Бе о град, 1963, стр. 15.
12  Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја, Но вин ско-из да вач ко пред у зе ће Јеж, Бе о град, 1963, стр. 13.
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Ипак, ауто би о граф ско ни је са мо по вод за ша љи во сли ка ње 
„мит ског злат ног вре ме на” већ је та ко ђе и по ла зи ште за све о бу хват-
ну кри ти ку ствар но сти. Ви де ли смо већ на по чет ку да пи сац ни је 
имао на ме ру да оста не на бе ниг ном ху мо ру. Кри ти ка би о гра фи-
ја и би о гра фа је са мо по че так. Пи сац је у ши ро ком за ма ху, пре ко 
при чи ца и епи зо да сво га жи во та, из вр гао ру глу све дру штве не по-
ја ве, ин сти ту ци је, це ло сво је до ба и са вре ме ни ке.

но при ка зан пре ко ди ја ло га са се ци ке сом, и кроз раз ми шља ње о 
спе ци фич ној там нич кој ви зу ри све та. 

И по след њи пре лом ни, бит ни до га ђај, под јед на ко ва жан и за 
са мог пи сца и за суд би ну ње го ве умет нич ке кре а ци је – Ауто би о гра
фи је је сте, на рав но, сту па ње у брач не во де. Тај ве се ли до га ђај пи-
сац ни је де таљ но опи сао. Он украт ко ка же: „Мо ја три на е ста љу бав, 
то је мо ја же на.”13  О сво јој за ко ни тој су пру зи – Да рин ки ђор ђе вић, 
пи сац ви ше не ка же ни реч. Он чак ниг де не по ми ње ње но име, и 
не при ча ни шта кон крет но о њи хо вом за јед нич ком жи во ту. У ро-
ма ну не ма ни по ме на о то ме где и ка ко су се упо зна ли, ни ти ка да 
су се вен ча ли. А би ло је то 5. VI 1893. го ди не,  у око ли ни Би то ља. 
Ну шић је тих го ди на оба вљао пи сар ску ду жност у срп ском кон зу-
ла ту. 

Све што је ре као у по гла вљу Брак, од но си се на ње го во ми-
шље ње о бра ку као ин сти ту ци ји. Тај ма ли ду хо ви ти трак тат о бра-
ку, про жет не бро је ним ша ла ма и до сет ка ма, по слу жио му је да од-
ја ви сво ју ауто би о гра фи ју, и да још јед ном по твр ди сво је уве ре ње 
кроз опа ску „да по сле же нид бе чо век не ма ауто би о гра фи је”.14

Из из ло же них чи ње ни ца за кљу чу је мо да би о граф ских по да-
та ка не ма у ве ли ком бро ју. То се од но си на да ту ме, ло ка ци је, име на 
љу ди и сл. Оквир но, Ну шић је за и ста ко ри стио сво ју жи вот ну при-
чу, али ње му је мно го ва жни је од до ку мен тар но сти би ло да на сме је 
и за ба ви чи та о ца, да пла си ра успе лу до сет ку, виц, анег до ту... за то 
се око ауто би о граф ских по да та ка увек пле те низ ша љи вих при-
чи ца, ху мо ре ски, ко је про сто „про гу та ју” по ла зни до га ђај из жи-
во та пи сца. Ну шић је чи ње ни це вла сти тог жи во та ис ко ри стио да 
се, упо тре бив ши ши ро ки спек тар ко мич них сред ста ва, под смех не 
све му што му је до шло под пе ро. То зна чи да је су бјек тив ност у 
при по ве да њу, ко ју ауто би о гра фи ја из и ску је, са чу ва на нај ви ше у 
кри тич ком и под сме шљи вом пи шче вом ста ву, док је оста ла са др-
жи на уни вер за ли зо ва на, што ни је од ли ка ме мо ар ског жан ра. Без 
бли жих вре мен ских од ред ни ца, без ло ка ли те та, име на лич но сти 
и су вре ме ни ка (сем рет ко, у анег до та ма), уз епи зод не ти пи зи ра-
не ју на ке, ти пи зи ра не си ту а ци је, сте ре о тип не љу бав не епи зо де, 
Ауто би о гра фи ја за и ста ви ше под се ћа на „ме та фо ру жи во та” не го 
на при ват ну ис по вест. Ну шић је уни вер за ли зо вао сво ју при чу та ко 
што је, сли ка ју ћи свој жи вот, сли као „мит ско злат но вре ме” де тињ-
ства и мла до сти, ко јег се сва ко од нас са но стал ги јом се ћа. А ис ку-
ства су нам сви ма слич на: деч је игре, не ста шлу ци, школ ске му ке, 
пр ва за љу бљи ва ња...

13  Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја, Но вин ско-из да вач ко пред у зе ће Јеж, Бе о град, 1963, стр. 225.
14  Бра ни слав Ну шић, Ауто би о гра фи ја, Но вин ско-из да вач ко пред у зе ће Јеж, Бе о град, 1963, стр. 235.
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Ћи ли бар, мед, оско ру ша, ко ји ни је тек са мо при ча о Бру ну Шул цу! 
Јер: „Она Бру но ва сон да ко ја се спу шта у без и ме но, у мом ро ма ну 
тек по вре ме но из ра ња на по вр ши ну ње го ве би о гра фи је и за хва та 
по ко ју оп ште по зна ту чи ње ни цу, да би се по но во спу сти ла у ду би-
ну, у по тра зи за мо гу ћим и ве ро ват ним”, сма тра аутор.

Ту смо! за мо гу ћим и ве ро ват ним! Бри са ње гра ни ца из ме ђу 
ре ал но сти и ма ште, жи во та и књи жев но сти, па и са ма страст до пи-
си ва ња и до ма шта ва ња – све је сте озби љан ис пит и за нај о ства ре-
ни је пи сце. А баш у ла ви рин ту та квих мо гућ но сти при по ве да ња 
они се нај бо ље ис ка зу ју – ре кли би смо, „при ла зе ре чи ма као ва јар 
гли ни”. Ви ди мо, на шој да на шњи ци та кви пи сци је су нео п ход ни. 
Јер, наш свет, у чи је по сто ја ње све ма ње ве ру је мо – а та ко је за то 
што у ње го ве све тли је угло ве мо же мо до сег ну ти са мо ма штом - да је 
сва ком пи сцу пра во да до пи ше и од са ња сво ју вер зи ју Све та. А ако 
је оства ре ни ји пи сац, још и плус-пра во да књи жев но „об ра ди и ту-
ђе жи во те” ко ји је су „као ство ре ни” за при чу. У овом освр ту, да кле, 
при мер је сте до пи си ва ње жи во та Бру на Шул ца у већ по ме ну том 
ро ма ну Да ви да Гро сма на Ви ди под: Љу бав и у чу де сном ру ко пи-
су Мир ка Де ми ћа Ћи ли бар, мед, оско ру ша! Гро сма но ве и Де ми ће ве 

„омре же не при по ве сти”, зго то вље не за ли те рар не сла до ку сце, је су 
та кве при по ве сти по сле ко јих чи та лач ка ра до зна лост круп ња до 
те ме ре да о Шул цу же ли мо да са зна мо „ама, баш све”. Још, и са-
ми би смо да при по мог не мо пи сци ма, да рас пли ће мо и за пли ће мо 
по Бру но вим оста вље ним сно ви ма! И све то за рад но вог пи шче вог 
жи во та? Ово, на рав но, ва жи са мо за оне чи та о це ко је су Гро сман и 
Де мић при жељ ки ва ли, ако се раз у ме мо!

Али, да ви ди мо – шта нај пре пре по ру чу је ова два ро ма на? 
Пре све га, Гро сман је из гра дио са вр шен књи жев ни пре лаз из ве-
ро ват ног у не ве ро ват но. Још ве шти је „кре ће се” из не ве ро ват ног у 
ве ро ват но. Код ма ње успе шних пи са ца то мо гу ће – не мо гу ће раз-
ви ја се на свој на чин, чак у то ли кој ме ри  да на кра ју оста не без 
до дир них та ча ка са из вор ном при чом! Не и код Гро сма на, јер ње-
го ва ра до зна лост и ис при ча на при ча је су плод аутен тич не чу де-
сне енер ги је, ње го ве „те шке и ле пе” књи жев но сти! Ево при ме ра, 
јед ног од лом ка: „И та ко је Бру но по бе гао. Из Дро хо би ча ко ји је 
во лео. Из ку ће на углу Сам бур ске и Пи јач не ули це, тог Олим па 
ње го ве лич не ми то ло ги је, бо ра ви шта бо го ва и ан ђе ла у људ ском 
об лич ју или, пак, у об лич ји ма ма ње не го људ ским... ах, та Бру но ва 
ку ћа! Ка кво га са мо за до вољ ство про жи ма при по ми сли на ту ку-
ћу обич ног из гле да, та ко пот пу но бе зна чај ну а опет пре о бра же ну 
ар хи тек тон ским чу ди ма из Бру но ве ма ште у чу де сну гра ђе ви ну с 
дво ра на ма и ла ви ринт ским ход ни ци ма и вр то ви ма пре пу ним жи-

Ми лан Р. Си мић

БРУ НО ШУЛЦ И „СВЕ ТИ НЕ РЕД ЊЕ ГО ВОГ жИ ВО ТА”

(Чи та ју ћи ро ма не у ко ји ма је глав ни ју нак Бру но Шулц, и јед ну 
Бор хе со ву при чу)

жи вот је Ве ли ка при ча ко ју (не)за пи са ним при су стви ма  до пи су је-
мо и „кру ни мо” у без број при чи ца чи не ћи од њих мо за ик Веч но-
сти. Тај ко лач Веч но сти „за гри зао” би сва ко од нас, али... Не ма ни 
за ло га ја за оне ко ји „ни су ус пе ли од се бе да оста ве у жи во ту”, ка ко 
при ме ти Иси до ра Се ку лић! Та кви ма, на рав но, не при па да Бру но 
Шулц, ко ји – у вре ме ну ве ко веч но сти – „оса мљен се кре ће као но-
со рог”! Али, вра ти мо се при чи ца ма. Ако ра чу на мо пе ри од од пам-
ти ве ка на о ва мо, ка те го ри ји при чи ца при па да чак и она ко ја го во ри 
о ло гор ској про шло сти ро ди те ља (Да вид Гро сман, Ви ди под: Љу бав), 
о на ци стич ком екс пе ри мен ту „раз два ја ња ра са у по лу де лој ла бо-
ра то ри ји”, о хо ло ка у сту ко ји ни је са мо не схва тљи ва исто риј ска чи-
ње ни ца, већ и та да шња прет ња кра ју Све та ! При чи це је су и Ан дри-
ће ва Про кле та авли ја, та ко ђе и При че са Ко ли ме Вар ла а ма Ша ла мо ва, 
па чак и „си бир ске при че” Кар ла Штај не ра! И Бор хе со ва Лу три ја 
у Ва ви ло ну, на рав но. Да ли слу чај но? Уве ри мо се: „...То ти хо де ло-
ва ње, слич но Бо жи јем, иза зи ва сва ко ја ке прет по став ке. Јед на ме ђу 
њи ма гад но под ме ће да Ком па ни ја већ ве ко ви ма ви ше не по сто ји и 
да је све ти не ред на ших жи во та чи сто на след ни, по на ви ци; дру га, 
на про тив, сма тра да је Ком па ни ја ве чи та и уве ра ва нас да ће тра ја-
ти до по след ње но ћи, док свет не про пад не у ру ка ма по след њег бо-
га. Тре ћа из ја вљу је да је Ком па ни ја све моћ на, али да до пу шта да се 
ње но при су ство осе ти са мо у нај сит ни јим ства ри ма: у кри ку пти це, 
у пре ли ви ма рђе и пра ши не, у по лу сно ви ма сви та ња. Че твр ти твр-
де, кроз уста под обра зи на ма при кри ве них рас кол ни ка, да Она ни-
кад ни је ни по сто ја ла и да ни кад не ће ни по сто ја ти. По след ња, не 
ма ње гну сна, до ка зу је да не ма ни ка квог зна ча ја по твр ђи ва ти или 
по ри ца ти по сто ја ње тог мрач ног есна фа...” 

Обра зи не при кри ве них рас кол ни ка! Стра шно. Та ко ђе, и Све-
ти не ред на ших жи во та, по след ња ноћ, по след њи бог! Крик пти це, 
и пре лив рђе и пра ши не!  Ка да не ма Бо га, ту је, да кле, Бор хе со ва 
Ком па ни ја! Па опет: и при по вет ка Лу три ја Ва ви ло на оста је тек при-
чи ца! На рав но, као и то ли ко дру гих ко је не го во ре о стра да њи-
ма и ло го ри ма, там ни ца ма и Ком па ни ја ма, већ о љу ба ви, сно ви ма 
обич них смрт ни ка, ви си на ма ко је не са хра њу ју на ша па да ња, ка ко 
би за пи сао пе сник! Та ква при чи ца је сте и ро ман Мир ка Де ми ћа 
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Ми ли сав Ми лен ко вић

жИ ВОТ ОБЕ ЛЕ жЕН ВРИ СКОМ

(Дра го љуб Сто ја ди но вић, Ди вљи ве тар Жи во ји на Па вло ви ћа, Но лит, 
Бе о град, 2010)

По сле Ле ген да ри ју ма, Вре ме на смр ти До бри це Ћо си ћа и Зна че ња и 
ту ма че ња, књи ге по све ће не књи жев ним по гле ди ма Ни ко ле Ми ло-
ше ви ћа, као и по сле не ко ли ко књи га сту ди ја по све ће них зна чај-
ним на шим ауто ри ма, ме ђу ко ји ма се ис ти чу оне о ро ма ни ма Иве 
Ан дри ћа, Дра го љуб Сто ја ди но вић се од лу чио да ба ци но во све тло 
на књи жев но де ло жи во ји на Па вло ви ћа.

Умет нич ки опус жи во ји на Па вло ви ћа је им по зан тан. Пет на-
ест сни мље них фил мо ва и три де сет две књи ге при по ве да ка, ро-
ма на, за пи са, днев ни ка, есе ја, епи сто ла и још мно го че га дру гог, 
све до чи о ауто ру сна жног и ра зно вр сног умет нич ког по ри ва. за 
сво јих ше зде сет пет го ди на жи во та до био је мно ге на ше књи жев не 
на гра де, а ни у филм ским при зна њи ма ни је оску де вао. Дра го љуб 
Сто ја ди но вић је Па вло ви ће вом књи жев ном де лу при сту пио са же-
љом да га отрг не од за бо ра ва ко ји је по чео да се над њим на вла чи 
као там на ко пре на и да по кре не но во ин те ре со ва ње за ње га. Ако 
успе, скром но на по ми ње.

По сле сво је вр сног бде ња над Вре ме ном смр ти и днев нич ких 
су о ча ва ња са До бри цом Ћо си ћем и отва ра ња не ких ди ску та бил-
них те ма и по гле да у опу су Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, Дра го љуб Сто-
ја ди но вић се опет од лу чио за не ку вр сту чи та лач ког днев ни ка у ко-
ме ће па ра лел но са ту ма че њем ли ко ва и суд би на из ли те ра ту ре 
жи во ји на Па вло ви ћа пред ста ви ти и са мог се бе, као „људ ско би ће 
ис пу ње но не до у ми ца ма, сум ња ма, стреп ња ма, не сна ла же њи ма, 
слут ња ма”, „слу чај ним от кри ћи ма”. Ти ме је он као кри ти чар остао 
до сле дан оном свом дав на шњем опре де ље њу, а и по ка за ној кри-
ти чар ској прак си, да о де лу не су ди, не го да са њим при ја те љу је, 
да сле ди ње гов ход, слу ти под вод не гре бе не, ја у че и кип ти са они-
ма ко је сле ди. Ње го ва есе ји стич ка и им пре си о ни стич ка днев нич ка 
бе ле же ња ти ме као да ра ђа ју је дан дру га чи ји кри ти чар ски жа нр, 
ко ји има свој осо бе ни жар и шарм, по вла чи не ке дру га чи је, ин три-
гант не ни ти чи та лач ког ин те ре со ва ња. Они, ти ње го ви тек сто ви, 
тво ре кри ти чар ске це ли не ко је до би ја ју ро ма неск ну струк ту ру и 
но се бо ју и укус ори ги нал не ин тер пре та ци је.

Она ко ка ко бле де сли ке у се ћа њу, про те ком вре ме на бле ди 
и убе дљи вост тек сто ва. Та њи се или би ва ма ње пре по зна тљив и 

во та и бо ја. У при зе мљу се на ла зио по ро дич ни ду ћан с тек стил ном 
ро бом, Хен ри је та, на зван та ко по мај ци, ко јим је не ве што упра вљао 
Бру нов отац, Ја куб Шулц. ... //... А из над ду ћа на – стан. И мај ка 
Хан ри је та. Пу нач ка, ме ка, ода на Ја ку бу ви дов ња ку, ко ји је бо ло вао 
од ра ка, и ко ме је по сао про па дао пред ње го вим за блу де лим, не ви-
де ћим по гле дом, она по себ но бри не о Бру ну, том не жном из дан-
ку њи хо вих по од ма клих го ди на. То пре о се тљи во де те ко је се бо ри 
про тив не при ја те ља ко је она не мо же ни да за ми сли... (Јед не ма гло-
ви те, ме лан хо лич не ве че ри ушла је у ње го ву со бу и за те кла га ка-
ко хра ни ше ће ром по след ње му ве из те про хлад не је се ни. ‚Бру но?‘ 
‚Да до би ју сна гу за зи му.’)”

Па зи те! Ви дов њак ко ји бо лу је од ра ка! Ла ви ринт ски ход ни-
ци! Вр то ви пре пу ни жи во та и бо ја, бо ра ви ште бо го ва и ан ђе ла! 
И... Му ве!!! Гро сман сва ком ре че ни цом до ка зу је да је је дан од нај у-
спе шни јих са вре ме них пи са ца. А Де мић? У ње го вој ве шти ни, ка да 
уво ди сне ва но у рам ре ал ног, не ма ни јед не „не су гла си це из ме ђу 
раз ли чи тих ста ња” При мер: (Пи смо тре ће или МУ ВА): „...Јед ном ми 
је Гом бро вич у Зо ди ја ку при чао ка ко са ња да на пи ше де ло под на-
зи вом Чо век и му ва ко ја па ти. Му вља пат ња, го во рио је, ни је узро-
ко ва на ње ном скло но шћу за лу та њем. По ње му су се пат ња и лу-
та ла штво пре се ца ли у ис тој тач ки. ...//... Чо век би, у том де лу, био 
освет нич ки рас по ло жен спрам му ве. У пам ће њу ми је оста ла сце на 
у ко јој ње гов чо век пр сти ма јед не ру ке др жи му ву за крил ца, док 
дру гом ру ком, с вре ме на на вре ме, то ком при че ки да но жи цу по 
но жи цу. Ка да их све по чу па, на ред до ла зе крил ца. за вр шив ши то, 
он је спу шта на сто и ужи ва у ње ној не мој пат њи. Со ба на јед ном 
по ста је из ду же на, бре ме ни та сен ка ма. Му вљи по кре ти су по че ли 
да гу бе од луч ност и хи три ну. И со ба по чи ње не чуј но да то не, као 
да ка мен по ни ре кроз во ду ...”

Фан та стич но! Из ду же на со ба, бре ме ни та сен ка ма! Бру но 
Шулц и ње гов жи вот: то је сте као „као да ка мен по ни ре кроз во-
ду”. А ни је ли и ова епи зо да, „му вља пат ња”, мо жда и пред оним 
по след њим бо гом ко га по ми ње Бор хес, тек јед на ма ла „по лу де ла 
ла бо ра то ри ја” на лик на оне на ци стич ке? Па до бро, и не ка оста не 
тек сум ња... Све јед но, на ма оста је да се упи та мо: мо же ли књи жев-
ни свет да по бе ди свет ствар но сти? У ко ју, ре ко смо већ, све ма ње 
ве ру је мо. И, да ли тра гич на суд би на, у овом слу ча ју Бру но ва, мо ра 
баш увек да оста не у пре мо ћи над не ис црп ним ма шта ма пи са ца? 
Да ли? Мо ра?

Пи та ње је и за оне из Бор хе со ве Ком па ни је. за што да не?
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се со ци ја ли стич ком мо гла зва ти, и за шли у кри тич ку и оспо ра ва ју-
ћу по зи ци ју. жи во јин Па вло вић је остао рас ко ра чен на обе оба ле 
и са филм ске и ли те рар не по зи ци је птич је пер спек ти ве сни мао то 
вре ме, осли ка вао ка рак те ре и се и змо граф ски бе ле жио ди ле ме, ус-
хи те и кло ну ћа.

„Вре ме пред све нас по ста вља Ве ли чан стве ни Циљ? Ма ло ко је 
ус пео да се од у пре фа на тич ном зо ву; ја не. Но ва Ве ра, ко ју при хва-
та мо чи ста ср ца, пре ра ста у љу бав, и ја... пу ним гру ди ма уди шем 
озон, укре сан му ња ма Ре во лу ци је. У сва ком тре нут ку спрем ни смо 
да учи ни мо све што би до ве ло до оства ре ња Ве ли чан стве ног ци-
ља” – пи ше у свом днев ни ку жи во јин Па вло вић 22. 8. ‚81. го ди не. 
Исто вре ме но пре не бре га ва ка сни је упо зо ре ње Ми ло ша Кун де ре 
да је су ви шна ве ра нај го ри са ве зник. Тек ка сни је до ла зи оно што 
се мо же зва ти и отре жње ње, те он, опет, исте го ди не, истог ме се ца, 
али два да на ка сни је, пи ше у свом днев ни ку: „Без об зи ра ко ли ко 
је бол но би ло отр за ње од кр ва ве по сте љи це вла да ју ћег ми та, ми 
смо, по ср ћу ћи, ис ко ра чи ли на све тлост да на, слич ни кле ца вој ду-
го но гој ждре ба ди. Тре зне ћи се од иде о ло шких ома ма, ср ка ли смо 
пу ним плу ћи ма опој ни ки се о ник кре а ци је, жељ ни да је опло ди мо 
се ме ном соп стве не гор ке мла до сти.” Да кле, та гор ка мла дост за-
чи ње на иде о ло шким ома ма ма би ла је по тка и осно ва на ко јој се 
гра ди ла и ис ку ша ва ла ли те рар на и филм ска кре а ци ја и жи во ји на 
Па вло ви ћа и ге не ра ци је ко јој је при па дао. У тим ре ла ци ја ма, на 
тим ду хов ним и ин те лек ту ал ним та ла сним ду жи на ма, ста са вао је 
умет нич ки лик и опус ње гов. О то ме је су ње го ва про зно-ро ма неск-
на де ла, о то ме, пре те жно, је су ње го ви фил мо ви.

Дра го љуб Сто ја ди но вић, сле де ћи ту иде ју, про на ла зио је, пре-
по зна вао та чвор на ме ста ли те ра ту ре жи во ји на Па вло ви ћа, као и 
жи во та и вре ме на у ко ме и по во дом ко га је она на ста ја ла. Од Зи да 
смр ти по чи ње ње го ва чи та лач ка аван ту ра и од Сте ва на, нео ства-
ре ног глум ца са сен ком нео ди гра ног Ли ра, су о ча ва ње са ли ко ви ма, 
са ко ји ма и по мо ћу ко јих от кри ва то ко ве и пу ко ти не иде о ло ги је. 
Вук Ба бић је по Сто ја ди но ви ћу оте ло тво ре ње ли ка не ког ро ман ти-
чар ског ко му ни стич ког иде а ла, Бла го је Јо тић, Бла шко Хе мин гвеј 
је „па ра бо ла вре ме на”, „ње га је убио ет ни кум из ко га су га иде је 
иш чу па ле”. А те иде је су оне ко ји ма је он под ре дио цео свој жи вот 
и ко је је тре ба ло да бу ду усме ре не ка ре во лу ци о нар ном ме ња њу 
љу ди. „Он је жр тва кр ви и по ре кла из ван ко јих је по ку шао да по ле-
ти”, ка же Сто ја ди но вић.

Све ми се чи ни и ско лон сам да ве ру јем да је ро ман Ва шар на 
Све тог Аран ђе ла нај це ло ви ти је и сва ка ко нај вред ни је де ло жи во-
ји на Па вло ви ћа, као што имам слут њу да се пи сац са сво јим ка-

ори ги на лан ру ко пис. На рав но да је реч о оним тек сто ви ма ко ји 
не мо гу да из др же про ток вре ме на и ње го во по ти ру ће деј ство. Са 
књи гом Дра го љу ба Сто ја ди но ви ћа Ди вљи ве тар Жи во ји на Па вли о
ви ћа то се не до га ђа. На пи са на пре се дам на ест го ди на, а пу бли ко-
ва на тек не дав но, она де лу је из вор ном све жи ном из ло же них ста-
во ва, оце на и ути са ка о овом де лу, за ко је он  ка же да је из у зет но 
за ни мљи во, са мо свој но, а ко је је оста ло без пра ве па жње и ин те-
ре со ва ња. Књи га пред на ма ни је омаж том де лу ни хлад на уче на 
сту ди ја ко ја бе ле жи са под јед на ким трет ма ном ус пе ла и она дру га 
ме ста про зно-ро ма неск ног опу са. На про тив, о ди вљем ве тру ко ји 
не пре кид но ве је, ху ји и го ро лом но зву чи лич но сти ма и њи хо вим 
чу ли ма, оним пре де ли ма ко је жи во јин Па вло вић про на ла зи и оте-
ло тво ру је у сво јој ли те рар ној по стој би ни и љу ди ма у њој, да кле о 
том ди вљем ве тру, Дра го љуб Сто ја ди но вић пи ше по и сто ве ћу ју ћи 
се са ње го вим твор цем, као што се онај Ћа мил-ефен ди ја по и сто ве-
тио на кра ју Про кле те авли је са Џем-сул та ном.

Екс пли цит ност ове тврд ње не про ис ти че из са мог при зна ња 
ауто ра књи ге пред на ма, већ  и  из укуп ног са гле да ва ња и од ме ра-
ва ња, сни ма ња и по ни ра ња ње го вог у ли ко ве, суд би не, а пре све га 
у вре ме ко јим се жи во јин Па вло вић ба ви, са њим рве, те би ва и 
ус хи ћен и по ра жен. Са стра шћу осо бе ко ја је ду хов ни оче ви дац, он 
све до чи, бра ни, а по не кад и по сум ња у сна гу ар гу ме на та ко ји ма 
ли те рар не лич но сти бра не се бе, свој иден ти тет и по ступ ке. Оста-
не и по не ка не до у ми ца, као она о по ступ ку Бог да на Је лен ко ви ћа 
зва ног Бо ле Прч ко ји у кло зе ту не ког во за си лу је бо ле сно де вој че, а 
ко је је уз то и ћер ка ње го вог при ја те ља. Не до у ми ца оста је и по сле 
чи та ња Сто ја ди но ви ћа, као и по сле чи та ња Па вло ви ћа. На и ме, је 
ли то по ди вља ла страст, не ки „ди вљи ве тар”, за о ши јан су лу дом 
и су пи ја ном лич но шћу Бог да но вом, ње го вом ви ше стру ком удар-
нич ком мо ћи, или је то страст пот па ље на иде о ло шким фи ти љем 
вла сти ко ја од ње га ства ра исто вре ме но и ка ри ка ту ру и кре а ту ру? 
Да кле,  кри ти чар, као и аутор, па и као ода ни чи та лац, ола ко и не 
пре су ђу је и  не вред ну је. Он и стре пи за суд би ну ли ко ва са ко ји ма 
при ја те љу је и стре ми ка тој суд би ни.

жи во јин Па вло вић је пи сац, а ре као бих и укуп на умет нич ка 
лич ност, ко ја ства ра у вре ме ну у ко ме жи ви и ко ји сме ло, иза зов но, 
под јед на ко оча ран и раз о ча ран тим вре ме ном и у том вре ме ну, да-
кле вре ме ну со ци ја ли стич ком, ства ра сво ју са гу, раз ви ја ма пу сво га 
ми шље ња и осе ћа ња. Та квих је ста вра ла ца, са та ко про ши ре ним 
ди ја па зо ном опа жа ња, у нас би ло ма ло. Оскар Да ви чо је остао на 
јед ној оба ли те со ци ја ли стич ке ствар но сти, са свом сво јом си ли ном 
и искре ним за но сом, као у пе сми. Не ки су пре ко ра чи ли ту ре ку, ко ја 
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Дра го љуб Сто ја ди но вић је са чи нио књи гу из бе ле шки, чи-
та лач ко-днев нич ких раз ми шља ња, по ле мич ких за пи са. Ме ђу тим, 
он се за ла же за це ло ви то чи та ње ове књи ге, јер она је сте мо за ич ка, 
али има сво ју уну тра шњу дра ма тур шку ли ни ју и це ло ви тост. Тек 
та ко про чи та на она тво ри сли ку по гле да, онај све тло сни сноп ко ји 
је он ба цио на де ло жи во ји на Па вло ви ћа. И то му тре ба ве ро ва ти.

за ро нив ши у оп се сив ну ли те рар ну по стој би ну жи во ји на Па-
вло ви ћа, чи та лац, па и кри ти чар, ри зи ку је да се из гу би, да за не-
ма ри соп стве ни иден ти тет и по и сто ве ти се са оним има ги нар ним 
ли ко ви ма ко ји про ми чу час пи стом, час кал др мом, час ма ка да мом 
или јед но став но блат ња вим се о ским и пољ ским пу тем. Али увек 
пу тем жи во та. Ома ма је њи хо ва што су на том пу ту жи вот ног тра-
ја ња увер љи ви и бол ни то ли ко да пле не, да осва ја ју. „Ни сам ли ја 
то до са мо за бо ра ва за шао у пре де ле и маг нет не мо ћи јед но га де ла, 
спо соб не да из ми шље но пре во де у ствар но и ствар но у из ми шње-
но?” То пи та ње по ста вља Дра го љуб Сто ја ди но вић, скла па ју ћи ко-
ри це ове књи ге.

А он да од не куд, као про све тље ње, ја ви се са зна ње и он за кљу-
чу је: „Мо жда ми још је ди но пре о ста је уте ха да фик ци је ду же тра ју 
од њи хо вих тво ра ца.” О то ме, ето, убе дљи во све до чи и де ло са мог 
жи во ји на Па вло ви ћа, ко је још увек жи во пул си ра жи во том, тим 
жи во том ка ко га је он и озна чио и обе ле жио.

жи вот је за и ста остао за пам ћен по ври ску. И оном јав ном и 
оном за ум ном.

Уме сто да окон чам и за кљу чим овај осврт не ком све де ном 
фор му ла ци јом, ја по ве ден, да не ка жем за ве ден, чи та њем књи ге 
Ди вљи ве тар Жи во ји на Па вло ви ћа са пот пи сом Дра го љу ба Сто ја ди-
но ви ћа, за ста јем пред још јед ном не до у ми цом. Про шле су, по то-
ну ле „иде о ло шке ома ме”, „гор ка мла дост” пре то че на у умет нич ка 
де ла сад је са мо (не)жи ва про шлост. Шта оста је од по сле ди це, ако 
је њен узрок мр тав или бар умрт вљен? Ко ли ко је вре дан и ко ли ко 
тре ба да тра је тај ан га жман да „иде о ло шка ома ма” ми не?

Не на ла зе ћи, иоле, раз ло жан од го вор, ево са по жу те лог ли-
сти ћа сво је мла до сти ну дим ре че ни цу Хо зеа Ор те ге и Га се та: „Ин-
ди ви дуу, као и на род, бо ље мо гу да ока рак те ри шу ње го ви иде а ли, 
не го ње го ви ре а ли те ти.”

Ни је ли та ми сао у скла ду са оном да „фик ци је ду же тра ју од 
њи хо вих тво ра ца”, ко ју је из ре као Дра го љуб Сто ја ди но вић, а ја је 
ци ти рао?

рак те ром и стра сти ма, ди ле ма ма и за но си ма раз ли ва у не јед на ким 
ко ли чи на ма у ли ко ве ко је ства ра. Де ле ћи ту сво ју љу бав, он ипак 
по не ког ју на ка њом нај ви ше оба сја и оба спе. Па се ето опет ме ни 
чи ни да је Аљо ша Јо тић, та нај кон тро верз ни ја лич ност, при ку пио 
нај ве ћу ко ли чи ну оства ре них и нео ства ре них, до ма ше них и не до-
ма ше них свој ста ва сво га твор ца жи во ји на Па вло ви ћа. И на рав но, 
не ка ко се усу ђу јем да ка жем, чи та ју ћи књи гу Дра го љу ба Сто ја ди-
но ви ћа, да сам то мо гао и да на зрем.

Ма ги страл на иде ја ко јом се ба ви ова књи га је слом и пад ко му-
ни стич ких иде ја и иде а ла. По себ но је вред на па жње кон ста та ци ја 
или пре по зна ва ње ри ту а ла ла по та као ме та фо ре за мно га оце у би-
ства, а ко ји се са си на пре нео на оца. Ти ме се за о кру жа ва и та ко 
уоп шта ва иде ја ла по та као ко лек тив ног чи на за ти ра ња на сле ђе-
них вред но сти, до би ја ју ћи зна че ње ста ва да је ко му ни стич ко вре ме 
не про ла зна иде о ло шка за блу да, већ суд бин ска ка зна над јед ним 
на ро дом и вре ме ном, из гло бље ним и при ну дом из об ли че ним.

Ма кар и бе за зле на и на мер но па те тич но ин тер пре ти ра на 
из ја ва Ву ка Ба би ћа де лу је чед но, али тим је ис кре ни ја и бол ни ја. 

„Уме сто ле по те ко ју смо са ња ли, су о че ни смо са ру го бом ко је се 
сти ди мо”, бе ле жи он гле да ју ћи са ужа сом и гну ша њем у шта су се 
пре тво ри ли иде а ли ње го ве мла до сти. Ти ме се за сво ђу је та иде ја и 
у ро ма ни ма жи во ји на Па вло ви ћа и у књи зи о њи ма Дра го љу ба 
Сто ја ди но ви ћа.

По сто ји ре че ни ца ко ја ми, по пут оне о Бо ле ту Пр чу, иза зи ва 
не до у ми цу. У ро ма ну Зид смр ти Ми ле Па га ни ни, са ће ма не том 
под ми шком, за ур ла из свег гла са: „‚Кад-тад, жи вот мо ра да ври-
сне!‘” Е, то „ври сне”, а не „жи вот”, ба ца ме у ту не до у ми цу. Јер 

„ври сну ти”, не ко, па и сам жи вот, мо же у дер ту, оча ја њу или гне ву 
и ра до сти, али кад не ко одап не или про пад не на би ло ко ји на чин, 
и он „ври сне”. Но, на стра ну те ди ле ме. Јед но је не спор но. А то је 
жи вот. Тај жи вот пре сан и кр ван, си ров и су ров, уз бу дљив и уз не-
сен, за је бан и ба на лан, кип ти и кљу ча, те че као моћ на ре ка, по не-
кад и као по нор ни ца, из би ја ода свуд као ла ва и маг ма. Пле ни, да ви 
и љу бав ним за гр ља јем да ри ва и ка жња ва сво је про та го ни сте.

Та пре по зна тљи ва ка рак те ри сти ка у фор ми и са др жи ни ро-
ма неск ног тки ва жи во ји но ви ће ве про зе, под јед на ко при по ве дач ке 
и ро ман си јер ске, и би ла је по вод да се то де ло озна чи као „ствар-
но сна про за”. Дра го љуб Сто ја ди но вић са тим ар гу мен то ва но по-
ле ми ше пле ди ра ју ћи за „до го дљи вост”, а не за „до га ђај”. „Он хо ће 
ствар ност из про те ста” – из ри чит је Сто ја ди но вић, јер му се чи ни 
да је из раз „ствар но сна про за” не пот пун и не а у тен ти чан.
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А ко ће ова мо те би
Час те ви дим а не чу јем
А час те чу јем кô по нор ни цу.

У увод ној пе сми збир ке по све ће ној свом род ном гра ду Алек сан-
дров цу жуп ском пе сник ка же:

Ја те бе за де вет пр сти ју
Ти ме не са мо за је дан.
Гле дам те гра де ро ђе ни кроз игле не уши
И кроз ср чу не ве стиљ ску,
Бе ли коњ у но ћи цр ној.
Ви но град на све очи
А ви но на сто лу ца ре вом
Ви со ко бор ба пе тло ва
Лет њи дан до под не.
Где се де до ше тво ји пр сти
А мој је усек у ка ме ну.

Сме њу ју се сме ле, сим бо лич ки из ра жај не, бли же или да ље асо ци-
ја ци је, и пре пли ћу у све де ном пе снич ком ко ло пле ту са из ра жај но 
не по но вљи вим ме та фо ра ма. А ле по та, звук и ри там про бра ног је-
зи ка пле не осе тљи во ухо пра вог по зна ва о ца и љу би те ља по е зи је, 
ко ји ће у Мир ко ви ће вим сти хо ви ма на ћи при мер чи сте лир ске по-
е зи је на дах ну те је дин стве ним осе ћај но-ми са о ним сен зи би ли те том 
и ис ка за не сло је ви тим је зи ком из ра зи те екс пре сив но сти. Ду хов но, 
стил ски, идеј но и са др жај но-те мат ски, књи га Очи ма мо јим гра до ви 
збир ка је из у зет но чвр сте и до след но спро ве де не це ли не.

Бал ша Рај че вић

ГРА ДО ВИ ВИ ђЕ НИ ДУ ШОМ

(Ми ло сав Мир ко вић, Очи ма мо јим гра до ви, Бе о град, 2010)

Не у мор ни, плод ни и пло до твор ни Ми ло сав Мир ко вић (1930), по-
зо ри шни и књи жев ни кри ти чар, есе ји ста и на да све вр сни пе сник, 
опет пру жа ре дак по ет ски ужи так љу би те љи ма по е зи је сво јом но-
вом, не дав но об ја вље ном књи гом пе са ма, ја сно на сло вље ном Очи
ма мо јим гра до ви, а са на гла ском на ви зу ел ном до жи вља ју (у по ет-
ском је зи ку, зна чи, сли ци). На сво јим ду го го ди шњим кул ту ро ло-
шко-умет нич ким ми си ја ма ис так ну ти пре га лац био је и ве ли ки 
пут ник ко ји је об и шао зе мљу Ср би ју уз дуж и по пре ко. Ако ни је 
био свет ски, био је „зе маљ ски пут ник”, ро до љу би ви. И још ви ше 
од обич ног пут ни ка, био је „пу ту ју ћи пе сник – око на но га ма”. Из 
ње го вог бо га тог, на та ло же ног  жи вот ног и пут нич ког ис ку ства на-
ста ла је и ова ори ги нал на, це ло ви та пе снич ка збир ка ко ја са др жи – 
ве ро ва ли или не – ше зде сет и два пе смо пи са о исто то ли ко срп ских 
гра до ва! Не из о став но нам се на ме ће при се ћа ње на не за бо рав ну 
збир ку истог пе сни ка Бра ћа и се стре, Ма на сти ри по Ср би ји (2004), у 
ко јој је ду хов но срод ним и та ко ђе ин те грал ним при сту пом са брао 
пе сме о го то во свим срп ским зна чај ним ма на сти ри ма у је дин стве-
ну пе снич ку збир ку.

У не ким од тих гра до ва или гра ди ћа наш пе сник се за др жа-
вао ду же, у не ки ма би вао го то во са мо у про ла зу, не ке је об и шао 
и не ко ли ко пу та. Али то и ни је од пре суд не ва жно сти, јер пра ви 
пе сник ви ди увек оно не ви дљи во, чу је оно што дру ги не чу ју, а 
тре нут не, бр зе им пре си је за ње гов сен зи би ли тет мо гу има ти сна гу 
и ду би ну и ја чу од ду го трај них и че стих до жи вља ја. То до ка зу је и 
Ми ло сав Мир ко вић кад пе ва ин спи ри сан гра дом Ра шком:

Гра диш се пр сте ном
Ане од Ком не на 
Сто јиш на три зи да
А че твр ти у сну.
Де вој ке бр же од ко ња,
Па опет не за зи да на
Уста јеш на обе но ге. 
Ка да омрк не дан
Све тли ти са бља ди ми ски ја
Ко ће ко ме та мо
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мент, као осно ва жи во та, за лог ма те ри јал ног и ду хов ног оп ста ја ња 
и, по но во, све док пра-за да те ам би ва лент но сти: као што об зна њу је 
из вор жи во та, по чет ни лук ци ви ли за циј ских ци клу са, та ко опо ми-
ње и на њи хов увир.

Осам ци клу са пе са ма, уве за них из ну тра та ко да чи не ко хе рент-
ну пе снич ку тво ре ви ну, мо же мо чи та ти и као сво је вр сни по ет ски 
вре ме плов ко ји по ве зу је древ не кул ту ре По ду на вља са да на шњим 
тре нут ком – сим бо лич но пред ста вље ним за вр шном пе смом у књи-
зи, Фе бру ар. за ни мљи во је ка ко се др жи тај низ. По чев од пра-вре-
ме на и ко смич ких, ме те ор ских уде са, од об ру ше них и здро бље них 
ме га ли та об де ла ва них зем ним си ла ма; по чев од да ле ког прет хри-
шћан ског пе ри о да, од ле пе но вир ских скулп ту ра, пре ко ву че дол ске 
гли не не го лу би це; по чев од мит ске сло вен ске пра-књи ге, Књи ге го
лу би ње пре ко ра зних еле ме на та из сло вен ских ду хов них тек сто ва; 
пре ко сим бо ла упе ча тљи во ево ци ра не ми ној ске кул ту ре; или ли-
ко ва ко ји ре пре зен ту ју трач ке до ме те, или грч ко и, по том, рим ско 
раз до бље; пре ко кључ них да ту ма и зна ме ни тих др жа во тво ра ца и 
гра ди те ља из на ше сред њо ве ков не ета пе, или по то њих уста ни ка и 
све до ка сло ма, па све до зна ко ва уну тар ње об но ве сим бо ли зо ва не 
хри шћан ским пре по ро дом (ма на стир Де вич, пра зник Вас крс) – Ве-
ра Хор ват зу ми ра зна чај не тач ке, ожи во тво ра ва их и оста вља да са ме, 
до зи ва ју ћи се, ис пи су ју не ви дљи ву, али го то во до дир љи ву ли ни ју. 

Ни је не бит но на гла си ти да би се та ли ни ја мо гла до жи ве ти и 
као сâм моћ ни ду нав ски ток, од но сно да би се тач ке од ко јих је са-
чи ње на мо гле тре ти ра ти упра во као та бли це из ро ње не из во де них 
ду би на; на тај на чин, пе снич ка тво ре ви на о ко јој је реч мо гла би се 
упо ре ди ти с бо га тим ла пи да ри ју мом, или чак твр ђа вом од та бли ца 

– ис пи са них што са мим ве ков ним про то ком, што на дах ну том људ-
ском ру ком.

И ни је, та ко ђе, не бит но ис та ћи да се за кључ ним аутор ским по-
те зом та ли ни ја до во ди до та ча ка уви ра ко је се до и ма ју као ви син-
ске ко те. Реч је о за вр шним ци клу си ма Де вич и Зи мов ник. У пр вом 
од њих, већ и на сло ви пе са ма – Зла то вез, Цр ква Св. Спа са, Бо го ро ди ца 
Еле у за, Не де ља, Цве ти, Ли то гра фи ја, Си нај ски ка мен у Де ви чу – упу ћу-
ју на уз ви шен ду хов ни под сти цај пре по зна тљи ве сфе ре; у дру гом 
(пе сме Ја бу ка из Је ла бу ге, Зи мов ник, Фе бру ар), ви ди се да је под сти цај 
по те као из сфе ре пе сни штва: ус по ста вље но је се стрин ско са тво ра-
штво с Ма ри ном Цве та је вом. И јед на и дру га уоче на „ко та” упу ћу ју 
на то да ја ка ли ни ја ко ју Ве ра Хор ват ис пи су је ком по зи ци јом књи ге 
ни је јед но стру ка, већ је упре де на од ви ше на спрам них то ко ва (ка ко 
и при ли чи сли ци ре ке–кич ме). Али, ни је то све што се мо ра о тој 
ли ни ји ре ћи: већ на са мом по чет ку књи ге аутор ка, као осно ви цу на 

Зла та Ко цић

ДУ НАВ СКЕ ТА БЛИ ЦЕ ВЕ РЕ ХОР ВАТ

(Ве ра Хор ват, Ду нав ске та бли це, Pa i de ia, Бе о град, 2009)

Пе снич ка књи га Ду нав ске та бли це, из пе ра Ве ре Хор ват, из дво ји ла 
се већ и са мим сво јим по ја вљи ва њем –  чи ње ни цом да је об ја вље на 
код из да ва ча ко ји не гу је стра ну књи жев ност, и то као пр ва у ко лу 
ко је је од ре ди ла са мом со бом, сво јим из у зет ним ка рак те ри сти ка ма. 
Из да вач ка ку ћа Pa i de ia, на и ме, по ре чи ма глав ног уред ни ка Пе тра 
жи ва ди но ви ћа, овом књи гом отва ра мо гућ ност да се, ме ђу еди ци-
ја ма про ве ре них свет ских вред но сти, рав но прав но фор ми ра и ко ло 
до ма ћих пе снич ких оства ре ња – пре по зна тљи вих по ску пу су штин-
ских и фор мал них од ли ка ка кве по се ду ју (и при зи ва ју!) упра во Ду
нав ске та бли це. О ка квој је ту ме ри реч, о ка квим рет ким од ли ка ма?

Ду нав ске та бли це фа сци ни ра ју ви ше стру ко – по сре ди је це ло-
ви то пе снич ко де ло, очи глед но на ста ло из не по сред ног и ви со ког 
на дах ну ћа, ис пе ва но ја сним, звон ким, раз и гра ним, зре лим, са мо-
свој ним пе снич ким гла сом и, у исто вре ме, гра ђе но до крај но сти 
бри жљи во, ду бин ски за сно ва но и по у зда но уте ме ље но на не сва ки-
да шњем ак ти ви ра њу древ ног (ин до е вроп ског, сло вен ског, бал кан-
ског, европ ског) кул тур но-исто риј ског на сле ђа. Бу ду ћи да је аутор-
ка по во ка ци ји исто ри чар умет но сти, на гла си мо од мах: то на сле ђе 
ево ци ра но је пре све га пе снич ким сред стви ма, ни ка ко не са мо еру-
ди ци јом, ина че ви дљи вом и ап со лут но за вид ном.

Ду нав, као на ша пра-ко лев ка или пра-аор та на шег под не бља, 
мит ска и би блиј ска ре ка, као сим бол пам ће ња и за штит ни знак мно-
гих на ро да чи је су се суд би не то ком ми ле ни ју ма ста па ле дуж и ши-
ром при о ба ља – фи гу ри ра у књи зи као цен трал ни мо тив и дво ли ки 
ам блем: озна ка за веч но и про точ но у исти мах. У јед ној пе сми ви-
ђен као ги гант ска ри ба, ко ја и гу та жр тве а и са ма је на жр тве ни ку, 
Ду нав у сва ком од ци клу са у књи зи оста је при су тан као жи во, дво-
стра но огле да ло у ко јем не бо и зе мља укр шта ју сво је не ис црп не и 
не до ку чи ве до слу хе, или као не пре кид на по крет на тра ка ко ја, опет 
дво стра но и ми ле ни ју ми ма, упи ја и уза јам но про жи ма на сла ге ци-
ви ли за циј ских тра го ва и но ве на зна ке ко је се упра во ра ђа ју, об ли-
ку ју и ску пља ју сна ге да уло ве и об зна не не ку су штин ску ши фру 
жи вље ња, ка кав је сва ки трај ни ји урез (за пис о про те клом и по ру ка 
бу ду ћем), или са ма пе снич ка реч. Исто вре ме но, упра во та моћ на ре-
ка пам ће ња у чо ве ко ву свест, баш као у ши ро ке по ја се ве сво га при о-
ба ља, ути ску је сва она зна че ња ко ја про но си со бом во да као пра е ле-
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ко јој ће гра ди ти, без од ла га ња ути ску је кру жно-спи рал ни пе чат, и 
оста је при ње му, осна жу ју ћи га до са мог за вр шет ка. Та ко, не мо же мо 
не ви де ти: ли ни ја „кич ме” Ду нав ских та бли ца (а и ка ко би ина че?) 
за пра во је још и – кру жна, спи рал на.

Да би смо про пра ти ли не ке лу ко ве, кру го ве и спи рал ни ток 
те ли ни је, мо ра мо се, да кле, вра ти ти са мом по чет ку књи ге. Пр вим 
ци клу сом, Ле пен ци, ус по ста вљен је ви ше слој ни пр сте на сти те мељ, 
озна че ни су та кви ви ше ди мен зи о нал ни тло цр ти ко ји ма се већ од-
мах исто вре ме но об у хва та ју и дру ге, ра зно род не сфе ре (ва зду шне, 
во де не; кул тур но-исто риј ске; ду хов не). На ко ји на чин?

Пе сма под на сло вом У по чет ку – по чет на је пе сма ци клу са Ле
пен ци. Ка рак те ри сти чан је, ма ни фе стан, круг ко ји ис пи су ју по чет ни 
и за вр шни сти хо ви са ме те увод не пе сме („У по чет ку / ре чи су би ле 
/ пе сме” и „он да кад пе сме / би ле су ре чи / а ре чи – / пе сме”). Тај 
круг, ко јим је за о кру жен знак јед на ко сти ус по ста вљен из ме ђу ре чи 
и пе ва ња као прин ци па, из ме ђу пе ва ња и би ва ња, ис ход ни је круг 
ко ји Ве ра Хор ват опи су је око се бе (свог пе снич ког по ду хва та) као 
по е тич ки иде ал – не са мо нај ви ши већ и је ди ни по же љан, је ди ни на 
ко ји се при ста је. Опи су је, и оста је до след на: упра во из тог по чет ног 
кру га, са сва ким на ред ним ци клу сом, ако не и са сва ком пе смом, све 
до за вр шних сти хо ва, ши ри ће се но ви те мат ски и зна чењ ски кру го-
ви – баш као што би се хит ну ти ка мен (ко ји иш чи та ва мо) на по вр-
ши ни во де (ко ју иш чи та ва мо) опа си вао све ши рим по ја се ви ма (ко ји 
се ну де да их иш чи та ва мо и, отва ра ју ћи све ши ре хо ри зон те и увла-
че ћи у ду бља ро ње ња, као да нас уво де у зах тев ни ју азбу ку).

Тај при мар ни круг из ве ден је до вољ но увер љи во да на ли ку је 
сâмом „та јин ском сло ву” Kњиге го лу би ње; сто га се он и до и ма као те-
мељ на ко ме ће от по че ти град ња, а у ко ме су ви дљи ви увод ни пе-
снич ки по сту ла ти. Из дво ји ће мо три та ква по сту ла та, на лик на три 
но се ћа сту ба. Је дан се ти че узор не пра-ре чи ко ја је из јед на че на са 
са мим по ја њем: то је реч све му дро сна, ко ја об је ди њу је у се би и со-
бом сми сао, слут њу, зна ње – о по ре клу, пу ту, свр си би ва ња. Дру ги 
се од но си на „та јин ско сло во” (као што су ру на, урез, знак – за пис у 
ка ме ну...), траг на сле ђа ко ји, про би ја ју ћи се из под све сног, ира ци-
о нал ног у са знај но, „ре зба ри на ша ли ца”, об ли ку је наш дух, го вор, 
људ скост; упра во она ко ка ко и ми (тре ба да) об ли ку је мо умет нич-
ки из раз, за пис у ка ме ну. Тре ћи би се мо гао на зва ти за ве том: док 
ути ску јеш сво је ша ре (или: свој дах – у пе сму, ка ко уре зу је Ман дељ-
штам) – др жи се сло ва Књи ге го лу би ње, сво је вр сног пу то ка за ко ји те, 
се ћа њем на све то вре ме, про во ди пре ко да на шњег, ра су тог, рас цеп-
ка ног раз-вре ме на, у ве ли кој ме ри обе све ће ног.

Увод на пе сма, већ и по са мом ње ном то ну су де ћи (из ре че на је 
не у си ље но, теч но, сми ре но: то ном ко јим  из ри че мо тек он да ка да је 
ис пу ње на не ка ме ра све ча ног, за вр шног освр та), да и не го во ри мо 
о зна чењ ској но си во сти – мо гла би да сто ји и на за вр шет ку књи ге. 
Тој пе сми на ме ње но је да бу де ви ше од уво да, па и од коп че ко јом се 
увод и за вр шни ца књи ге не на ме тљи во до во де у сми са о ну бли зи ну 

– у то се уве ра ва мо ка ко из са ме са др жи не Ду нав ских та бли ца, та ко и 
из ком по зи ци је де ла, мо гло би се ре ћи сво је вр сне по е ме; нај зад, и из 
са ме за вр шни це или уви ра књи ге.

Све ску па, и кру жни по чет ни тло црт, и сту бо ви–по сту ла ти, и 
све ча ни тон, ни је мо гло оста ти без крун ске свр хе, без гор њег ни воа: 
у на ред ној (та ко ђе увод ној) пе сми, сти хо ви ма „а ста нац / по ста не 
/ ка мен / драг” зу ми ра но је не што су штин ско: до зре ва ње, утроб-
но, ка ме на, у – дра ги ка мен. У то ме ви ди мо на ја ву но вог по чет ка. 
Ка квог за пра во? Но во је ру са лим ског, ка ко нам се го то во не по сред но 
и са оп шта ва у пе сми из за вр шни це књи ге, Си нај ски ка мен у Де ви чу: 

„Шта ћеш да ти (...) за смут њу чу ла у чу ду / за пе сму ви ђе ну – не 
чу ту – / Но вог Је ру са ли ма”. Не пре ви ђа мо: ес ха то ло шко озра че ње 
ту је оти сну то пред ста вом о „ви ђе ној пе сми”: пе сми ко ја ни је (са-
мо) звук не го и сли ка, сли ка ко ја пе ва, ка ко је ре че но на дру гом ме сту 
(„Сли ка је пе ва ла” – Ла за ре ве ле стве). Сло бод ни смо да ка же мо да на 
тај на чин пе сни ки ња об зна њу је и дру го сво је пе снич ко се стрин ство, 
исто оно на ко је упу ћу је и ре ми ни сцен ци јом „ка мен драг” (на пе сму 
Дра го ка мен че у Ме ло ду на во ди, књи ге аутор ке овог при ка за). Мо жда 
је ве за ту још не по сред ни ја, мо жда под ви ђе ном пе смом Ве ра Хор ват 
под ра зу ме ва сâмо От кри ве ње  Јо ва но во, тек – по сре ди је ево ци ра ни 
ес ха то ло шки дух, на зна чен на по чет ку и на гла шен за вр шни цом 
књи ге, ци клу си ма Де вич и Зи мов ник, и за пе ча ћен за вр шном пе смом 
књи ге, Фе бру ар.

Вир ту о зном „свир ком” фе бру а ра по сред но се огла ша ва ју и јул 
и сеп тем бар, да би се на зна чи ла пу но ћа го ди шњег кру га, да би се ис-
по љи ла, за о кру жи ла свест о основ ном ду хов ном за дат ку и крун ској 
му дро сти: не са мо што се тре ба  др жа ти то га кру га („ма шта да ти се 
сло ми ло”, ка ко би ре као Та лес из Ми ле та у исто и ме ној пе сми), већ 
не из о став но тре ба и соп стве ним на по ром до при не ти да се лук од не
ка да шњег, ка бу ду ћем по чет ку, одр жа ва. На то ме ин си сти ра ју Ду нав ске 
та бли це ка да та ко бри жљи во уве зу ју и осве тља ва ју дра го це ну коп чу 
ко јом се круг за тва ра, али ко јом се и дâ из но ва отво ри ти, за рад из-
ла ска ли ни је у спи ра лу. Спи ра ла је и про де ну та, ис трај но, да чи ни 
кич му књи ге, од сти хо ва о пра по чет ку, „ка да су ре чи би ле пе сме”, 
до ефект не сли ке за ла зе ћег сун ца над Ду на вом, тач ни је по лут ке ко-
ја се, при за ла ску, на тре ну так вра ћа, из ви ру је из во де да би од ја ви ла 
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дан: „На кра ју / брон за ни гонг сун ца / до по ла из ву чен / из во де 
– дан да од ја ви: // са мо за/ Do/ и да оде”. (Овим сун че вим Dо по твр-
ђу је се и про ду бљу је ре ми ни сцен ци ја на Ла за ре ве ле стве; упо ре ди: 

„До–ми–сол. Дом и сол. Ми. Ми. До?”, или: „Бла же но то не све ти ло / 
(...) бе ли за пис ду ги них ари ја”.) Ето због че га је, из ме ђу оста лог, би-
ло нео п ход но уне ти то ли ко енер ги је да се оства ри кру жно-спи рал-
ни ток по ет ске ре ке, по е ме ко ју ви ди мо као сво је вр сну гор њу про јек-
ци ју Ду на ва: мо ра ла је би ти по стиг ну та си ло ви та инер ци ја ко ја ће 
од ја ву да на, оста вље ну упра во као од ја ву на са мом за вр шет ку по е ме, 
пре о кре ну ти у на ја ву но вог да на, им пли цит но са др жа ну у бе ли ни 
на кон пе ва ња, у ко јој пе ва ње не пре ста је (обра ти мо па жњу: не ма за-
вр шне тач ке на кра ју по е ме, че сто ни на кра ју пе сме).

На се би свој ствен на чин, соп стве ним пе снич ким уз не се њем, 
том ги гант ском сун че вом тач ком двој не по ру ке као са бор ном сли-
ком–жи жом, од но сно ње ним озву че њем у тон Dо као од ја ву / на-
ја ву по чет ка (тон ске ле стви це, но вог да на=Но вог Је ру са ли ма), Ве ра 
Хор ват је кру ни са ла и сво је пе ва ње и свој на ум – не са мо ба шти не ћи 
на сле ђе ка кво је, очи глед но и пре све га, Пе ва ње на Ви ру (и Но во пе ва
ње на Ви ру) Ми о дра га Па вло ви ћа, или пак оно укуп но но во у пе ва њу 
Ма ри не Цве та је ве већ и оти ску ју ћи се од тог на сле ђа у бе сум ње но-
ви, са мо свој ни по ет ски свет из ван ред не упе ча тљи во сти. И као део 
ре чи, слог, и као бит на реч ко ја озна ча ва гра нич ну али и пре лом ну, 
за чет ну тач ку, Dо је ту ак ти ви ра но из све сти о пр вот ној за да то сти 
кру жног про то ка зе маљ ског вре ме на и уоп ште ко смич ких ци клич-
но сти, ко ји ма је чо ве ко во би ва ње ну жно из ло же но. Али не би се чак 
ни то и та кво Dо чу ло да ни је на сли ка но као „брон за ни гонг сун ца” 
и да му ни је да то да за зву чи у „сим фо ни ји фе бру а ра” (упра во као са 
пар ти ту ре – „бе лог за пи са ду ги них ари ја”) – из са ме си ли не за хук-
та лог фе бру а ра и са са ме цр те хо ри зон та, раз дел не и спој не цр те 
из ме ђу зе мље (Ду нав-во де) и не ба, као са сво је вр сне нот не ли ни је 
(„...А он да до ђе ада ђо / да за зву че tut ti: / ва зду шне ор гу ље / че ле ста 
под сле ме но на ђи ђа них/ ле де них ади ђа ра / кси ло фон сан ки // На 
кра ју / брон за ни гонг сун ца”).

На тај на чин, на кул тур но-исто риј ском пла ну ис пе ва на хро но-
ло шка ли ни ја од пра-кул ту ре до да нас, не сум њи во од ра жа ва про ток 
(вре ме на, во де), док на идеј ном пла ну од ра жа ва кон стан те су шти не: 
од че га се кре ну ло, ти ме се и пе ча ти. С нео гра ни че ним по ве ре њем 
у ма три цу, сим бо ли зо ва ну „сфи ро том”, ди ском из Фај ста или Аги ја 
Три ја де (ра ван људ ског, с ли цем пре ма бо жан ском), као и фе бру-
ар ским за ла ском над во дом: ди ском–сун цем (бо жан ско –ка зем ном).

Са ме пе сме о Ле пен ци ма на пр ви по глед су јед но став не, као 
ис пљу сну те из из ван ред не је зич ке, оно ма то пеј ске раз и гра но сти, а 

за пра во су кр ца те не ким и не све сним пра-под тек стом, ко јим је из-
ну тра осве тље но би ће ка ме на – облут ка об ли ко ва ног во дом и вре-
ме ном, или оп ста ле древ не чо ве ко ве скулп ту ре. за хва љу ју ћи је зи ку 
сло бод ном да се пре пу сти игри на у че ној од са мих ду нав ских во да, 
је зи ку ко ји су те во де и под ста кле, до ча ра ни су ту и мит ски по че ци 
и да на шњи окрај ци мит ске све сти, и ве чи та спре га за да та све ту од 
иско на: не из бе жни удес ма те ри је, и мо гућ ни три јумф ду ха.

Ка ме ну је у Ду нав ским та бли ца ма да та ви ше стру ка на ме на. У 
јед ној рав ни он фи гу ри ра као чу вар све сти о бо жан ском по ре клу, 
за хва љу ју ћи пам ће њу: са мо о свр ту, са мо у пи ту па лог, здро бље ног, 
рас пу клог ка ме на ко ји у се би не ки да ве зу с пра-гро ма дом, пре дач-
ким ка ме ним би ћем. Па и кад је име но ван као „су за, ска ме ње на у 
ле ту”, кад је ис пао из игре, ко ла, кру га, те ли шен мо гућ но сти об-
ред ног раз го во ра с не бом, кад је ван во де–љуљ ке, он ни је ли шен 
пам ће ња–уте хе, тј. све сти да је го ре не бо, бо жан ска сфе ра, а до ле  су 
во де на, пра ма те рин ска не дра, што му и омо гу ћа ва да се су о ча ва са 
со бом, све до по нов не све сти о све ту у се би, о све том, са крал ном у се-
би („Ле жи та ко / Sac ri- / вен” – пе сма Кад је су ша). На ви шем ни воу, 
та свест по ста је де лат на: пе сма Ка ме на ка ти зма су ге ри ше да пад с 
не ба ни је то та лан: ако и је сте пао, ка мен је на (хра мов ној) слу жби, у 
слу жби по тра ге за сми слом, ле по том, свр хом, те та ко и соп стве ним 
ра стом. У дру гој рав ни, пра ти мо оди за ње ка ме на пу тем умет нич ког, 
ле пен ског бру ше ња, уоб ли ча ва ња пра-бо ла у пре бол, ко јим се обез-
бе ђу је пре тра ја ва ње кроз ве ко ве. По себ не је вр сте оди за ње ка ме на 
од по све ће нич ке гра ђе за твр ђа ву, град зем ни и кон крет ни, ђур ђев, 
пре ко ка ме на си нај ског угра ђе ног у наш сред њо ве ков ни ма на стир, 
где се он из до ње ви зу ре већ уз но си, ка по нов но све том, ка обе ћа ном 
ес ха то ло шком ка ме ну – у гор њој ви зу ри, ка мен је и пти ца: „кри ла ти 
ја спис” (пти ца– дра гуљ– за пис: ја-спис), и дра ги ка мен: хри со прас и 
са фир но во за вет ног Не бе ског Гра да.

Ме та мор фо зе при ка за не на при ме ру ка ме на, ре кло би се нај-
твр ђег, нај ста ме ни јег, нај не по дло жни јег про ме на ма, по сре дан су 
на ук и на ма, и о на ма. Пе сма Гла ча ње у ви ру су ге ри ше да је то гла ча-
ње на из глед зби ва ње спо ља шње, а за пра во је – нај фи ни ји уну тар њи 
про цес: пут ка про зир но сти у ко јој се спо зна је све тло сно по ре кло, 
би ће. Пут ко јим се сти же не са мо до у дно се бе већ и у цен тар укуп-
ног бит ка. Као што ка мен, по себ но онај упо до бљен с ри бом, по сти-
же са мо и зна ла же ње жи во та и све то сти у се би са мом, та ко и ми са ми 

– као да смо ка мен ко ји се отва ра, раз га љу је, слу ти да му је по дроб но 
на ја вље но дра го це но пре би ва ње у љу ба ви (ка мен драг, дра ги ка мен, 
во љен, по сле ис те ка вре ме на). 
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Не ку вр сту про то ти па те љу ба ви от кри ва мо у пе сми Ба ба кај. На 
са мом ње ном по чет ку, жи во, не по сред но обра ћа ње ка ме ну, сте ни, 
у по не че му де ти ње, на лик за чи ки ва њу, бр зо се пре тва ра у ве ли ку 
за пи та ност и ус по ста вља ње вре мен ско-ко смо го ниј ске вер ти ка ло-
хо ри зон та ле. У три крат ка по те за, по стиг нут је пре сек иза бра ног 
узроч но-по сле дич ног ко смо го ниј ског ни за, осврт на три агре гат на 
ста ња, ре ак ти ви за ци ја и са би ра ње ве ли ке при че у „ма лу”, об у хват-
ну сли ку. С ла ко ћом је из ве де но ис ту ра ње те ме, су шти не, у пр ви 
план: од нос ка мен – во да као љу бав ни од нос. Ле пим до ми шља њем 
и раз ви ја њем те ме оства ре на је срп ска вер зи ја Љер мон то вље ве ми-
ни-дра ме о ка ме ну–сте ни и обла чи ци, ов де – во ди; ожи во тво ре на је 
на ни воу до њем, зем ном, са свом не из бе жном те жи ном ко ју ва ља ју 
та ла си моћ не ре ке и до ча ра ном си ли ном ду нав ске во де (он, ка мен, 
и ту је за ро бљен, не по ми чан, а она , ов де во да, сло бод на, по крет на). 
Уочи ће мо и ка рак те ри стич ну, плод ну је зич ку игру аутор ке: ма ле-
ним за хва том, ис пи си ва њем ве ли ког О усред ре чи вО да – от кри ве но 
је до дат но, бит но зна че ње са др жа но у тој ре чи: под пој мом во де на-
да ље под ра зу ме ва мо и оду, хва лу ис ка за ну пе смом, ди вље ње, љу-
бав. Мо гућ на ана ли за ове пе сме–оде о Ка ме ну и на из глед ње го ве 
ја ди ков ке а за пра во опет на ше хим не–оде во ди, мо ра ла би да поч не 
код за вр шна че ти ри сти ха. Ро до слов Ба ба ка ја, од ево ка ци је маг ме и 
ва се љен ског сја ја до пер со ни фи ко ва ња кће ри–ма гле, као да је и ис-
пи сан за рад (то бо же овла шног) име но ва ња ва се љен ског бо ла: „Кад 
би бол да вао кри ла”. Бо ла због на су ка но сти, љер мон то вљев ске осу-
ђе но сти на уко па ност, у зе мљу, ов де – усред та ко моћ ног кре та ња! 
Кре та ња исте оне „обла чи це злат не”, ов де оте жа ле до ни за ни ма ло 
ле пр ша вих атри бу та, јер кип ти, бе сни, сва пр по шна. Во да је и ов де 
пред мет љу ба ви те љу ба вљу и хра ни, под сти че пе сму, али и ру ши: 
под ло ка на ка ме но ва груд ов де је не моћ на бра на; као што је и на су-
ка ност „згу ре но су рог прам ца дав на шњег бро да” ана лог на те шкој 
бо ри–пу ко ти ни код Љер мон то ва. Сва ко до бро на ђе но и упи је но 
упо ри ште из на сле ђа, до во ди до тач ке из ко је, као из се мен ке, из-
ни че но ви на. Та кву тач ку у овој пе сми от кри ва мо у дру гој је зич кој 
игри, под ву че ној кур зи вом, ти пич ној за Ве ру Хор ват. Из ево ци ра-
ног он да, ко је се ти че пра и ско ни и са мог по чет ка ка ме но ве љу бав не 
сто ри је с во дом, ми ни мал ним по ме ра њем до шло се до име но ва ња 
во де у Он ди ну: мит ску (гер ман ско-скан ди нав ску) де вој ку, за вод ни-
цу ко ја да ру је ча ри љу ба ви, али нај че шће во ди у смрт. Ако Ун ди-
на (лат. un da – та лас) и пло ви и ле ти, он да пре и ме но ва њем во де у 
Он ди ну–Ун ди ну стих „Кад би бол да вао кри ла” би ва ви ше стру ко 
раз ли стан. Јед но од пр вих гра на ња сми сло ва упу ћу је на утвр ђи ва ње 
тра ги ке и ујед но ле по те љу ба ви: бол ипак да је кри ла, ако не оно ме 

ко ји бо лу је, оно оној због ко је бо лу је, по сред но и ње му са мом... Тим 
је ефект ни ја за вр шна обрт-сли ка, за вр шно по ре ђе ње ка ме на Ба ба-
ка ја са се чи вом: „ма... кô но жић си оштри / сред ве не отво ре не...” 
Да ли је по сре ди уз врат ни по тез осу је ће ног љу бав ни ка, освет нич ки 
ка ме нов рез по зем ној ве ни, ре ци? Или сâм онај пр вот ни узрок, злат-
ни рез не у га сло га жи во та, дво се кле веч не љу ба ви на ко јој по чи ва 
све(т)? И то, и не ми нов но тре ће: по вра так на ис ход ни тон, обо јен  
де ти њом ин то на ци јом и искре но шћу свој стве ном чи стој ду ши: „ка-
ме не, ка ме не, ка ме не, ка ко ли чиш на ме не”. У том по и сто ве ће њу, 
том за вр шном лу ку љу ба ви, ви ди мо не са мо лич ни, жи ви пе снич ки 
при нос (од ко га би тре ба ло по че ти још је дан раз го вор о чо ве ко вом 
уде су, укљу чу ју ћи се с но во га гле ди шта у по вест Ве ре Хор ват о ка-
ме ну, раз ви је ну у Ле пе но вир ци ма), већ и над-по вест (пре ма Хлеб-
њи ко ву) о (тр пе љи вом) при хва та њу и об гр љи ва њу све та кроз љу бав 
као нај де лат ни ји прин цип.

Тач ку из ко је се (као пунк ти ра њем, као за рад узор ка из – вир ту-
ал не – кич ме не мо жди не по е ме!) об зна њу је да је упра во та ква љу бав 
ср жна – на ла зи мо у пе сми Ли то гра фи ја, јед ној од кључ них за „гра-
фо ло шку” ана ли зу по ет ског ру ко пи са ко јим су ис пи са не Ду нав ске 
та бли це. На ре чи Св. Иг на ти ја узе те за мо то („Ја сам Бож је бра шно и 
/ пре да ћу се да бу дем смр вљен / ме ђу зу би ма зве ри / е да се од ме не 
на чи ни / чи сти хлеб за Хри ста...”), пе сни ки ња се на до ве зу је обе ло-
да њу ју ћи пре по зна ва ње сми сла та кве по све ће но сти, а то је спрем-
ност на нај ви шу це ну иде а ла чи сто те, свест о бо лу и свр си тр пље ња 
у по све ће нич кој љу ба ви. Рет кост, да нас: тим и та квим се ћа њем на 
жр тву по сти ћи са мо по жр тво ва ност до са мо по ти ра ња, у по све ће но-
сти и љу ба ви, са све шћу  да ће упра во кроз бол и тр пље ње усред 
апо ка лип тич ног мра ка, про си ну ти оно нај ду бље се ћа ње као услов 
са мо све сти, пред у слов оп стан ка и очу ва ња иден ти те та („Исто по ве-
смо / ме сто из исте пе сме бе смо / Је смо?”).

Ду нав ске та бли це очи глед но је су и плод љу ба ви пре ма све ту и 
плод та кве, по све ће нич ке љу ба ви. Плод ко ји је у скро ви то сти до зре-
вао ви ше го ди на, као плод укр шта ја, про жи ма ња, ор ган ског ста па-
ња и та ло же ња за ма шних на сла га зна ња о на ро ди ма, и ус хи та њи-
хо вом умет но шћу, с јед не стра не и, са дру ге – ду бо ког пе снич ког 
по ри ва да се ус хи ту и љу ба ви дад не оду шка. По сре ди је ту сре ћан 
спој на дах ну ћа и за вид не еру ди ци је, ин ту тив ног из бо ра од го ва ра-
ју ћег пред ме та пе ва ња и је зич ке ин вен тив но сти, по е тич ког опре де-
ље ња и сна ге да се иза бра ни на ум ар ти ку ли ше и об ли ку је пе снич ки 
увер љи во.
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Ва са Пав ко вић

ЧУ ДА НО ВОГ СВЕ ТА

(Та ма ра Је цић, Stinky Onion, ро ман, На род на књи га, Бе о град, 2008)

Пот пи сао сам пре ко ше зде сет пр вих књи га у еди ци ји Пр ва књи
га Ма ти це срп ске, и у том им по зант ном ни зу, где су би ла и пр ва 
оства ре ња зо ра на Ћи ри ћа, ђор ђа Ја ко ва, Вла ди ми ра Та си ћа, Не на-
да Ми ло ше ви ћа и мно гих дру гих да нас слав них пи са ца, за пам тио 
сам ро ман пр ве нац Та ма ре Је цић, Pri ču o Kayi,  по нео бич но зре лом 
по ступ ку и не кој вр сти нат про сеч не си гур но сти у при по ве да њу. 

По сле ду ге па у зе, усло вље не и де се то го ди шњим бо рав ком и  
жи во том у САД, Та ма ра Је цић се вра ћа у срп ску про зу ро ма ном 
Stinky Onion (што је ен гле ски пре вод ин ди јан ског име на гра да Чи-
ка га). Књи гу об ја вљу је На род на књи га у окви ру ле ген дар не еди ци је 
Ал фа, у ко јој су иза шле не ке од нај бо љих срп ских књи га  свих жан-
ро ва у про те клих де се так го ди на.

Дру ги ро ман Та ма ре Је цић уз бу дљи ва је по вест о мла дом чо-
ве ку, ти пич ном сме те ња ку овог вре ме на, ка ко би ре као Цр њан ски,  
ко ји од ла зи из јед не ср би јан ске па лан ке у Аме ри ку, пред са му кри-
зу и гра ђан ски рат у Ју го сла ви ји, да би упо зна ју ћи дру ги, дру га чи-
ји свет упо знао и са мог се бе, у не кој вр сти пре сног жи вот ног ис ку-
ства, у  жи во ту  у ко јем се по ла зи ско ро од ну ле, као и од усво је не 
иде о ло ги је мар ги на ле и поп кул ту ре (све та). На бли зу две сто стра-
ни ца овог ро ма на пра ти мо ви ше го ди шње аван ту ре глав ног ју на ка, 
сле де ћи ње го ву ди гре сив ну ис по вест, про ме не по сло ва и со ци јал-
них окру же ња, до ди ре и пре пли та ња са за јед ни ца ма Ин ди ја на ца, 
Афро а ме ри ка на ца, Сло ве на, екс-Ју го сло ве на итд. 

Док ме ња за ни ма ња, ра де ћи као по моћ ни рад ник на чи ка-
шком аеро дро му,  у ра зним фир ма ма, по кан це ла ри ја ма, у ме ди-
ји ма и ка фи ћи ма, ју нак Та ма ре Је цић се са мо спо зна је, тра же ћи 
упо ри ште за јед ну бит ну ег зи стен ци јал ну од лу ку: оста ти или се 
вра ти ти у Ср би ју. 

По сле че ти ри го ди не бо рав ка у гра ду Смр дљи вог Лу ка,  он 
се пи та: 

„И шта ја ра дим ов де? 
Не мам пој ма – сти чем ис ку ство, пу ним се гне вом, спи ри ту ал-

но са зре вам, чу дим се еми си ји не ког Џе ри ја, слу шам звук кри ста-
ла, ма зим чо ко лад не црн чи ће, раз у мем филм без пре во да, слу шам 
BBC ве сти, гле дам Бра ко ву сли ку и сак со фо ни сту ко ји сви ра за свој 
ћеф...” 

На ве де ни ци тат до ку мен ту је низ „је зи ка” са ко ји ма се упо-
зна вао и ко је је при хва тао или од ба ци вао, али ту су и је зик ла ких 
дро га, Стар бакс ка феа, екс цен трич них дру шта ва, зе мља ка и екс зе-
мља ка, сек су ал них ис пи ти ва ња, ан кетâ за по сао... Ин тер не та, ин-
тер нет ских ди ску си ја, бло го ва ... Тра же ћи чу да, жу де ћи за чу ди ма 

– ју нак, ка ко у аутор ском уво ду бе ле жи Та ма ра Је цић, ни је у ста њу 
да сам по чи ни чу до и ин те гри ше се у но ву за јед ни цу. Оту да и крај 
ро ма на ко ји га за ти че у ави о ну из над Ислан да, са чвр стом од лу ком 
у ср цу да оста не у ста рој до мо ви ни.

До ста па жње на ше јав но сти при ву као је не дав но крат ки ро-
ман Ду ње Ра до са вље вић   Жи вот по сле Аме ри ке. У ње му нам глав на 
ју ка и ња при по ве да шта је би ло с њом по што је ре ши ла да на пу-
сти Аме ри ку и вра ти се у Ср би ју, од но сно у Бе о град. Та ма ра Је цић 
је у дво стру ко ду жем ро ма ну Stinky Onion иза бра ла те жи пут. Она 
не са мо да се ба ви жи во том свог ан ти хе ро ја пре по врат ка, не го је 
за про та го ни сту иза бра ла му шкар ца, са свим што се под ра зу ме ва 
(или не под ра зу ме ва) у му шком све ту. Сто га су ова два ус пе ла ро-
ма на, ко ли ко раз ли чи та, то ли ко и на не ки чу дан на чин ком пле-
мен тар на. Сем што по ка зу ју да за њи хо ве ју на ке увек има на де, ро-
ма ни Та ма ре Је цић и Ду ње Ра до са вље вић по ка зу ју да ни је све из-
гу бље но ни за срп ску књи жев ност. Да још има мла дих и та лен то-
ва них пи са ца ко ји су у ста њу да пи шу про во ка тив но и за ни мљи во.
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Ран ка Га шић

ПРИ ЛОГ ИСТО РИ ЈИ ГРА ДА СМЕ ДЕ РЕ ВА: „КУЛ ТУ-
РА СЕ ЋА ЊА”

(Бран ко Ду кић, Не мач ко рат но гро бље у Сме де ре ву, На род на би бли-
о те ка, Сме де ре во, 2010)

На род на би бли о те ка у Сме де ре ву не дав но је об ја ви ла ру ко пис ко ји 
пред ста вља зна ча јан при лог ло кал ној исто ри ји овог гра да. Књи га 
ауто ра Бран ка Ду ки ћа о не мач ком гро бљу у Сме де ре ву хро ни ка је 
јед ног „ме ста се ћа ња”, у ко јој се де таљ но бе ле жи исто ри јат гро бља, 
и ста вља у знат но ши ри кон текст исто ри је Ср би је и гра да Сме де-
ре ва у 20. ве ку. Срп ска исто ри о гра фи ја је са да бо га ти ја за још јед но 
де ло из обла сти пу бли ци стич ке, ама тер ске исто ри о гра фи је ко је, 
са ве сним од но сом пре ма гра ђи и оста ци ма про шло сти, и у не до-
стат ку струч не ли те ра ту ре, по пу ња ва не ке ва жне и, на жа лост, не 
та ко ма ле пра зни не у по зна ва њу исто ри је у Ср би ји. Ста ње из во ра 
и, по себ но, не до ста так од го ва ра ју ће ли те ра ту ре услед сми шље ног 
за не ма ри ва ња ве ли ких де ло ва исто ри је од стра не стру ке и дру-
штва у це ли ни, чи ни ова ква ис тра жи ва ња по себ но му ко трп ним. 
Труд ауто ра је за то вре дан по што ва ња. Ре зул тат ње го вог ду го го-
ди шњег ра да је књи га са шест по гла вља и за кључ ком, ком плет ним 
спи ском из во ра и ли те ра ту ре и са обим ном фо то до ку мен та ци јом.

У уво ду аутор је из ло жио пред мет свог ра да и кра так исто-
ри јат на стан ка овог гро бља, сво је мо ти ве за об ра ду ова кве те ме и 
освр нуо се на из во ре, ка ко до ма ће, та ко и не мач ке, ко је је у ра ду 
ко ри стио. При ча о на стан ку не мач ког рат ног гро бља ста вље на је 
у од го ва ра ју ћи исто риј ски кон текст до га ђа ја у Сме де ре ву на по-
чет ку Пр вог свет ског ра та, са освр том на укуп не људ ске гу бит ке у 
Ср би ји, Не мач кој, Фран цу ској и Аустро-Угар ској. Рат ни до га ђа ји 
и бор бе за Сме де ре во при ка за ни су у по је ди но сти ма, про пра ће-
ни ци та ти ма из из вор них тек сто ва, ко ји ве о ма сли ко ви то при ка зу-
ју по гле де са вре ме ни ка на до га ђа је њи хо ве епо хе. Та ко на и ла зи мо 
на за ни мљи ва све до че ња Ми ла на Сто и ми ро ви ћа Јо ва но ви ћа, али 
и гра ђа на Сме де ре ва, уче сни ка и оче ви да ца, не ких по зна тих (До-
бри во ја Ми лен ко ви ћа, Спа со ја Је фре мо ви ћа, Љу би це Љо тић), а и 
не ких ано ним них, чи ји се не пот пи са ни тек сто ви по ја вљу ју у но ви-
на ма. Ци ти ра ни су та ко ђе и из ве шта ји не мач ких кон зу ла, и функ-
ци о не ра Не мач ког са ве за за ста ра ње о рат ним гро бо ви ма. Аутор 
је обо га тио сво је ка зи ва ње и на во ди ма из књи жев них де ла (нпр. 
ру мун ског књи жев ни ка за ха ри ја Стан куа). У да љем тек сту, аутор 

го во ри о осве ће њу гро бља од стра не не мач ких оку па ци о них тру-
па 1916. го ди не, као и о до га ђа ји ма у ве зи са ње го вим одр жа ва њем 
у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та. Нај ве ћи део тек ста по све ћен је 
то ме ка ко је ово гро бље одр жа ва но од стра не Не мач ког са ве за за 
ста ра ње о рат ним гро бо ви ма и од стра не зва нич них ор га на Кра-
ље ви не СХС/Ју го сла ви је. Де таљ но су хро но ло шки опи са на де ша-
ва ња у ве зи са по ди за њем спо ме ни ка и ње го вим одр жа ва њем, на 
осно ву при мар них и се кун дар них пи са них из во ра, као и на осно ву 
усме них ка зи ва ња.

Основ на те за овог ра да, ме ђу тим, ни је са мо при ча о гро бљу и 
след хро но ло шких до га ђа ја, већ про блем одр жа ва ња, од но сно за-
пу шта ња овог ме ста, у ра зним исто риј ским пе ри о ди ма то ком 20. 
ве ка и да нас. У пи та њу је не што што се у исто ри о граф ском дис-
кур су на зи ва „кул ту ром се ћа ња”. Сва ка исто риј ска епо ха и иде о-
ло шки си стем све сно ода би ра де ло ве исто ри је ко јих же ли да се се-
ћа, и ко је же ли да за бо ра ви. У свет ској исто ри о гра фи ји, а ве ли ким 
де лом и у до ма ћој, пот пу но је при хва ће на чи ње ни ца да исто ри ја 
ни је са мо оно што се до го ди ло, већ оно че га же ли мо да се се ћа мо. 
Де ло ви исто ри је су за ду же или кра ће вре ме осу ђе ни на за бо рав. 
Та ко је и од нос пре ма овом гро бљу од сли ка вао тре нут не по ли тич-
ке од но се из ме ђу две зе мље. У том сми слу, тре ба под се ти ти на не-
ке чи ње ни це из исто ри је срп ско(ју го сло вен ско)-не мач ких од но са у 
20. ве ку. По сле Пр вог свет ског ра та по ли тич ки од но си Кра ље ви не 
СХС и Не мач ке (Вај мар ске ре пу бли ке) би ли су на ни ском ни воу, 
што се, ме ђу тим, не мо же ре ћи за при вред не и кул тур не од но се, 
ко ји су ве о ма бр зо об но вље ни. Ве зе не мач ког пи сца Хер ма на Вен-
де ла и ју го сло вен ских ин те лек ту а ла ца тог вре ме на би ле су од лу чу-
ју ће за бр зо ус по ста вља ње кул тур них ве за и ства ра ње ме шо ви тих 
дру шта ва за кул тур ну са рад њу. Не мач ки ка пи тал био је ме ђу пр-
вим ула га чи ма у при вре ду но ве ју го сло вен ске др жа ве. То ком три-
де се тих го ди на, у вре ме на ци зма и вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, 
ју го сло вен ска при вре да је би ла те сно ве за на за не мач ки про стор, 
а кул тур не ве зе су ста вље не под јак над зор др жа ве, па је спољ на 
по ли ти ка по ста ла не за о би ла зна у сва кој вр сти не мач ко-срп ских 
од но са, што се од ра жа ва ло и на ни воу та квих пи та ња као што је 
сме де рев ско рат но гро бље. На ред ни рат и но ви дру штве ни и по-
ли тич ки си стем у Ју го сла ви ји окре ну ли су ове од но се у са свим су-
прот ном прав цу. Ме ђу тим, у да љој по сле рат ној исто ри ји, без об зи-
ра на по нов но ус по ста вља ње ди пло мат ских ве за из ме ђу Ју го сла ви-
је и Не мач ке, па и ве о ма ин тен зив ну при вред ну са рад њу, као и по-
ја ву га стар бај те ра, ова кви про бле ми (као што је сме де рев ско рат но 
гро бље), оста ли су за не ма ре ни. На рав но, то пи та ње са да из ла зи из 
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окви ра ме ђу др жав них од но са и све до чи о ци ви ли за циј ским вред-
но сти ма јед ног дру штва и јед не епо хе. 

Аутор ис ти че те зу да у са вре ме ном исто риј ском тре нут ку тре-
ба да те жи мо та квом ни воу ци ви ли за ци је ко ји под ра зу ме ва пи је тет 
пре ма спо ме ни ци ма и жр тва ма би ло ко је за ра ће не стра не. Не мач-
ко рат но гро бље у Сме де ре ву ни је је ди но ме сто ове вр сте у Евро пи 
и у све ту. По сто је ра зна рат на гро бља бив ших рат них про тив ни ка 
ко ја се на ци ви ли зо ван на чин одр жа ва ју, и ко ја се тре ти ра ју као 
ме ста се ћа ња и део исто ри је соп стве ног на ро да. Је дан та кав до бар 
при мер пред ста вља не мач ко рат но гро бље Ло мел, у бел гиј ском 
гра ду Лим бур гу, где су на кнад но са хра ње ни сви не мач ки вој ни ци 
па ли на те ри то ри ји Бел ги је.

По јам исто ри о гра фи је под ра зу ме ва ка ко про фе си о нал ну, та-
ко и ла ич ку исто ри о гра фи ју, ко ја мо же би ти вр ло раз ли чи те при-
ро де. Она мо же под сти ца ти не кри тич ку и не на уч ну свест (што 
је ве о ма чест слу чај), али мо же би ти и вр ло дра го цен до при нос 
про фе си о нал ној исто ри о гра фи ји и по зна ва њу исто ри је, на исти 
на чин као што то мо же би ти ме мо ар ска гра ђа, па и ви ше од то га. 
Књи га Бран ка Ду ки ћа не сум њи во пред ста вља овај дру ги слу чај. 
Она је до при нос ми кро и сто ри ји, јед ном од са вре ме них свет ских 
трен до ва у исто ри о гра фи ји, ко ји де таљ но про у ча ва ма ле и на из-
глед за на ци о нал ну и свет ску исто ри ју не бит не по ја ве, али ко ји по-
ка зу је на ро чи то до бре ре зу ла та те на пла ну ло кал не исто ри је, исто-
ри је мен та ли те та и исто ри је кул ту ре. Књи га Не мач ко рат но гро бље у 
Сме де ре ву вре дан је при лог исто ри ји гра да Сме де ре ва, али је та ко ђе 
и од ве ли ке ко ри сти за из у ча ва о це ло кал не исто ри је уоп ште. Она 
је та ко ђе и дру штве но ан га жо ва на, јер се за ла же за про ме ну ста во-
ва и вред но сти у прав цу ви шег ци ви ли за циј ског ни воа и при бли-
жа ва ња европ ским вред но сти ма.
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Мом чи ло Спре мић

КАН ТА КУ зИ НА (КА ТА РИ НА) БРАН КО ВИЋ

Кан та ку зи на Бран ко вић би ла је кћи де спо та ђур ђа, ко ји је вла дао 
Ср би јом од 1427. до 1456. го ди не. Де спот ђу рађ је по ти цао из јед-
не од нај по зна ти јих срп ских по ро ди ца, ко ја је би ла на исто риј ској 
по зор ни ци око две сто ти не го ди на, од пр ве по ло ви не 14. до пр ве 
по ло ви не 16. ве ка. Кан та ку зи на је до би ла име по мај чи ном ро ду, 
би ла је кћи Је ри не (Ири не) из со лун ске гра не ви зан тиј ске цар ске 
по ро ди це Кан та ку зин.1 Њен отац био је Те о дор, по зна та лич ност 
с кра ја 14. и по чет ка 15. ве ка, по свој при ли ци син Ма ти је Кан та ку-
зи на, чи ји је отац био чу ве ни ви зан тиј ски цар Јо ван VI Кан та ку зин. 
По ро ди ца Кан та ку зин би ла је у род бин ским ве за ма с вла да ју ћом 
ди на сти јом Па ле о ло га.2 

Је ри на је упо зна ла „го спо ди на” ђур ђа ве ро ват но 1412. го ди-
не, ка да је био не ко ли ко ме се ци у Со лу ну, по сле уче шћа у бор ба ма 
ме ђу Ба ја зи то вим си но ви ма. Мо жда је та да брак и уго во рен, по сле 
ђур ђе вог из ми ре ња с уја ком, де спо том Сте фа ном Ла за ре ви ћем. 
Ви зан тиј ска прин це за по шла је са мо за бу ду ћег на след ни ка срп-
ског пре сто ла.

Је ри на је до шла у Ср би ју из Со лу на или, ка ко пи ше у Се че-
нич ком ле то пи су, њу су „при не ли... от Со лу на де спо ту ђур ђу в 
же ну”3. У вре ме уда је би ла је мла да, ско ро дво стру ко мла ђа од мла-
до же ње.4 Свад ба је про сла вље на 26. де цем бра 1414. го ди не. Мла да 
Гр ки ња оста ла је до кра ја жи во та у Ср би ји, у ко јој је, до ду ше, за-
пам ће на као „про кле та”. Бр зо је из ро ди ла ше сто ро де це, а Кан та-
ку зи на је би ла че твр та по ре ду.5

„Го спо дин” ђу рађ је са же ном и де цом жи вео у сво јој Обла-
сти, ко ја је об у хва та ла Ко со во, Ме то хи ју, део По ли мља и Пе штер-
ске ви со рав ни. Нај ви ше је ре зи ди рао у Ву чи тр ну, у ко ме је да то-
вао до ку мен та и пре го ва рао с мле тач ким пред став ни ци ма.6 У ле то 
1426. пре се лио се у зе ту да упра вља, по на ло гу де спо та Сте фа на, 
као на след ник срп ског пре сто ла. Већ у сеп тем бру, за јед но са по ро-

1   О по ро ди ци Кан та ку зин: D. Ni col, The Byzan ti ne Fa mily of Kan ta ko u ze nos (Can ta cu ze nos). Ca 
1100–1460, Was hing ton 1968.

2   Б. Фер јан чић, Ви зан тин ци у Ср би ји пр ве по ло ви не 15. ве ка, збор ник ра до ва Ви зан то ло шког 
ин сти ту та, 26 (1987) 174–181; Ј. Дра ги шић, Чи ја је би ла Је ри на ђур ђе ви ца, Отаџ би на, год. 6, 
књ. 16, Бе о град 1887, 177–190.

3   Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, Срем ски Кар лов ци 1927, 224.
4   D. Ni col, The Byzan ti ne Fa mily of Kan ta ko u ze nos, 184.
5   М. Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, Бе о град 1994, 68.
6   S. Lju bić, Li sti ne o od no ša jih iz me đu Ju žno ga Sla ven stva i Mle tač ke re pu bli ke, IX, Za greb 1890, 7–14.
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У вре ме сли ка ња, има ла је де се так го ди на; то је њен је ди ни са вре-
ме ни пор трет.

По што је 1430. го ди не из гра ђен Ма ли сме де рев ски град, де-
спот ска по ро ди ца је све ви ше ре зи ди ра ла у но вој пре сто ни ци. Ту 
је про во ди ла да не и Кан та ку зи на. Али, не ду го. Њу је отац удао за 
не мач ког гро фа Ул ри ха II Цељ ског, ко ји је био срод ник угар ског 
кра ља. Био је то по ли тич ки брак, ко ји је тре ба ло да обез бе ди Ср-
би ји пот по ру за па да. У бор би за оп ста нак, де спот ђу рађ се, та ко ђе 
бра ком, ве зао и за дру ги по ли тич ки блок: ста ри ју кћер Ма ру дао је 
у ха рем сул та ну Му ра ту II. 

Ул рих II Цељ ски по ти цао је из јед не од нај по зна ти јих и нај-
бо га ти јих по ро ди ца. Од Лу дви га Ба вар ског, ца ра Све тог Рим ског 
цар ства, го ди не 1341. по ро ди ца је до би ла гро фов ску ти ту лу, а име 
по сво ме гра ду Це љу. По ред ње га, има ла је и дру ге број не по се де у 
Шта јер ској. Већ у дру гој по ло ви ни 14. ве ка би ла је у срод ству с кра-
љев ским ку ћа ма. Гроф Хер ман I оже нио се око 1361. Ка та ри ном, 
кћер ком бо сан ског ба на Сте фа на II Ко тро ма ни ћа. Она је би ла се-
стра Ели за бе те, же не угар ског кра ља Ла јо ша I Ан жуј ског. Том же-
нид бом, Цељ ски су се оро ди ли с Ан жуј ци ма, али и с Не ма њи ћи ма, 
јер је Ка та ри ни на ба ба Је ли са ве та би ла кћи кра ља Дра гу ти на. У 
по чет ку су се др жа ли Хаб збур го ва ца, али се гроф Хер ман II ве зао 
за угар ског кра ља жиг мун да (1387–1437), ко ји се, у дру гом бра ку, 
оже нио ње го вом кћер ком Бар ба ром. До де лио му је град Ва ра ждин, 
мно ге по се де у за гор ју и Ме ђу мур ју и 1406. име но вао га за ба на 
Дал ма ци је, Хр ват ске и Сло ве ни је. Бан ска част би ла је на след на. Од 
1433, Хер ман II је био го спо дар за гре бач ког Гра де ца.10 Да кле, по ред 
има ња у не мач ким зе мља ма, Цељ ски су сте кли број не по се де у Хр-
ват ској, та да у са ста ву угар ске кру не.

По сле смр ти Хер ма на II 1435. го ди не, по сло ве по ро ди це во-
дио је ње гов син Фри дрих II, ко ји је остао за пам ћен по на вод ном 
умор ству сво је пр ве же не Ели за бе те Фран ко пан. И ње го ва дру га 
же на, Ве ро ни ка, би ла је умо ре на. Ме ђу тим, по сло ве по ро ди це све 
ви ше је пре у зи мао ње гов син Ур лих II. Ро ђен 1406, био је син Ели-
за бе те Фран ко пан. Као не зва нич ни са вла дар оца, бо рио се про тив 
ра зних про тив ни ка, на ро чи то про тив Мат ка Та лов ца, ко ји је до-
био по ло жај ба на и при вре ме но за вла дао за гре бач ким Гра де цом. 
Ам би ци о зан и упо ран, сти цао је све ве ћу моћ, а на сво јим по се ди ма 
имао је ра зна ре гал на пра ва. По ро ди ца је пред у зи ма ла ме ре да, по-

10 N. Kla ić, Za greb u sred njem vi je ku, Za greb 1982, 137–140.

ди цом, по се тио је Ду бров ник. Све ча но до че кан, бо га то уго шћен 
и ле по ис пра ћен, вра тио се у зе ту, у ко јој је остао ма ње од го ди ну 
да на. Док је ло вио на ко њу, са со ко лом у ру ци, де спо та Сте фа на је 
по го ди ла кап у се лу Гла ви код Кра гу јев ца. Умро је 19. ју ла 1427, а 
ње го ве по след ње ре чи би ле су „По ђур ђа, по ђур ђа!”7 

Ло гич но је прет по ста ви ти да је ђур ђе ва кћер ка Кан та ку зи на 
нај пре жи ве ла у Обла сти Бран ко ви ћа. за тим крат ко вре ме у зе ти. 
Не зна се ка да је тач но ро ђе на. Али, зна се да је њен мла ђи брат 
Сте фан ро ђен 1421. го ди не. Ка ко је на ми ни ја ту ри Ес фиг мен ске 
по ве ље из 1429. пред ста вље на не што ве ћа и ста ри ја од ње га, ве ро-
ват но је ро ђе на две–три го ди не пре ње га. Бу ду ћи да јој је отац 1427. 
по стао вла дар Ср би је, пре се ли ла се у се вер ни део др жа ве, као и 
це ла по ро ди ца, у не ка да шње зе мље Ла за ре ви ћа. У ле то 1429. би ла 
је у жи чи.

Кан та ку зи на је пре сли ка ња Ес фиг мен ске по ве ље из гу би ла 
нај ста ри јег бра та То до ра. Умро је као де чак, а ње гов пор трет на-
ла зи се на фре сци у ма на сти ру Гра ча ни ци. Сли кан је у сто је ћем 
ста ву, а оде вен као пре сто ло на след ник.8 

Тек по сле ње го ве смр ти, пре сто ло на след ник је по стао дру го-
ро ђе ни син Гр гур. Це ла по ро ди ца при су ство ва ла је у ле то 1429, у 
жи чи, ђур ђе вом кру ни са њу де спот ским вен цем. зна ке де спот ског 
до сто јан ства до био је од иза сла ни ка ви зан тиј ског ца ра Јо ва на VI-
II Па ле о ло га (1425–1448). за тим је 11. сеп тем бра 1429. „у па три јар-
ши ји у жи чи” из дао по ве љу све то гор ском ма на сти ру Ес фиг ме ну. 
Скром на по са др жи ни, по ве ља је рас ко шно опре мље на. Пре по-
чет ка тек ста, на њој је, у два ре да, на сли ка на де спот ска по ро ди ца. 
У гор њем ре ду, де спот ђу рађ, де спо ти ца Је ри на, син Гр гур и кћер-
ка Ма ра.

Кан та ку зи на је у до њем ре ду, из ме ђу бра ће Сте фа на и Ла за ра. 
У рас ко шној оде ћи, ха љи ни све тло пла ве бо је и огр ну та там но цр ве-
ним пла штом, с де ко ра тив ним мин ђу ша ма, но си кру ну на гла ви.9 

7   Кон стан тин Фи ло зоф и ње гов Жи вот Сте фа на Ла за ре ви ћа де спо та срп ског, изд. В. Ја гић, Гла-
сник Срп ског уче ног дру штва, 42 (1875) 319.

8   ђ. Сп. Ра до ји чић, Те о дор син де спо тов, Гла сник исто риј ског дру штва у Но вом Са ду, књ. 10, 
св. 3 (1937) 318-321; Б. Ву ло вић, Пор трет То до ра си на де спо та Ђур ђа у Гра ча ни ци, збор ник Ар-
хи тек тон ског фа кул те та у Бе о гра ду, 4 (1962) 3-11; В. ђу рић, Ви зан тиј ске фре ске у Ју го сла ви ји, 
Бе о град 1975, 104.

9   Ес фиг мен ска по ве ља де спо та Ђур ђа, Сме де ре во 1989, 20–54 (В.ђу рић); В. ђу рић, Пор тре ти на 
по ве ља ма ви зан тиј ских и срп ских вла да ра, збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, 7–1 
(1963) 253–254; П. По по вић – С. Смир нов, Ми ни ја ту ра по ро ди це де спо та Ђур ђа на по ве љи све
то гор ском ма на сти ру Ес фиг ме ну из 1429, Гла сник Скоп ског на уч ног дру штва, 11 (1932) 97–110; 
Р. Гру јић, Ми ни ја ту ра и пот пис на по ве љи де спо та Ђур ђа у Ес фиг ме ну 1429. год. Гла сник Скоп-
ског на уч ног дру штва, 13 (1934) 213–214; Св. Ра дој чић, Пор тре ти срп ских вла да ра у сред њем 
ве ку, Ско пље 1934, 73.
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ствар.17 Ду бров ча ни су у ју ну 1433. го ди не че сти та ли ђур ђу ве рид-
бу кће ри за гро фа Ул ри ха II, ко ји је, од мах су до да ли, срод ник су-
пру ге рим ског ца ра и угар ског кра ља жиг мун да.18 Ка ко су во ди ли 
ра чу на да с че стит ка ма мно го не ка сне, обе ћа ње не ве сте ни је мо-
гло би ти мно го ра ни је.19 Та ко се де спот ђу рађ, по сред ним пу тем, 
оро дио са угар ским кра љем, ко ји је био и рим ски цар, а чи ја је же-
на Бар ба ра би ла мла до же њи на тет ка. за то ду бро вач ки хро ни чар 
Ј. Лу ка ре вић ка же да се „утвр дио овим срод ством”.20 за и ста, бра-
ко ви ма сво јих кће ри по ве зао се са две глав не лич но сти од ко јих је 
за ви си ла суд би на Ср би је. По ред ва зал них, с њи ма је ус по ста вио и 
крв не ве зе, ко је су увек има ле по себ ну чар.

Кан та ку зи ни на свад ба про сла вље на је 20. апри ла 1434. го ди не. 
„Уда де де спот ђу рађ кћер сво ју Кан та ку зи ну за Ол ри ха”, за бе ле-
жио је срп ски ле то пи сац.21 Би ла је то пр ва свад ба у ђур ђе вој ку ћи, 
ујед но пр во одва ја ње де те та, ко је је у вре ме уда је има ло пет на е стак 
го ди на. У то вре ме њен муж имао је ско ро три де сет ле та. Као што 
је био оби чај у то вре ме, уда јом за ла тин ског го спо да ра, Кан та ку-
зи на је до би ла име Ка та ри на. Тим име ном на зи ва ли су је Мле ча ни 
и сви за пад ни пи сци: М. Ор бин, Ј. Лу ка ре вић, Цељ ска хро ни ка, и у 
Ита ли ју из бе гли ви зан тиј ски пле мић Т. Спан ду ђи но.22 И са ма Кан-
та ку зи на на зи ва ла се Ка та ри ном у зва нич ним до ку мен ти ма ко је 
је из да ва ла на за па ду.23 На Ес фиг мен ској, пак, по ве љи крај ње ног 
ли ка на пи са но је „Ка та ку зи на”, што је и ра зу мљи во, јер је сли ка на 
пре уда је. Али, и у по ве љи, ко ју је 1452. де спот ђу рађ из дао Ла ври 
Св. Ата на си ја на Све тој го ри, озна ча ва је као Кан та ку зи ну.24 У ства-
ри, у свим срп ским до ку мен ти ма, и пре и по сле уда је, на зи ва на 
је Кан та ку зи на, а у свим ла тин ским и не мач ким, Ка та ри на. Из у-

17 Пре ма Бро ки је ру, јед на ђур ђе ва кћер ка „est ma riée...au con te de Seil”. Б. де ла Бро ки јер, Пу
то ва ње пре ко мо ра, Бе о град 1950, 130. 

18 „In aver pro mes sa per mo lie un al tra sua fi glia al ne vo de Con te di Ci li, el qu al e ne po te de la 
Se re nis si ma con sor te del Se re nis si mo e glo ri sis si mo Im pe ra tor de Ro ma ni sig nor no stro e re de 
Hun ga ria”. Hi sto rij ski ar hiv u Du brov ni ku (да ље:ХАД), let te re di Le van te, vol XI, fol. 148r.

19 До ста ка сни је Ма вро Ор бин, Кра љев ство Сло ве на, Бе о град, 1968, 109, при ча да је ђу рађ, по-
сле сре ђи ва ња од но са с Тур ци ма, „удао сво ју кћер Ка та ри ну за Ул ри ха II, цељ ског гро фа”.

20 „Al fi ne di for ti fi car si con qu e sti pa ren ta di”. G. Luc ca ri, Co pi o so ri stret to de gli an na li di Ra gu sa, Ra-
gu sa 1790, 157.

21 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, 230
22 М. Ор бин, н. д., 109; G. Luc ca ri, н. д., 157; Kro ni ka gro fov Celj skih, Ma ri bor 1964, 31; C. Sat has, 

Do cu ments inédits re la tifs d‘ hi sto i re de la Grè ce au Moyenage, Pa ris 1890, 158.
23 А. Ивић, Но ви по да ци о гро фи ци Ка та ри ни Цељ ској, Ле то пис Ма ти це срп ске, 268, Но ви Сад 

1910, 47–49.
24 P. Le mer le–A. Gu il lou–N. Svo ro nos–D. Pa pac hryssant hou–S. Ćir ko vić, Ac tes de La vra, IV, Pa ris 

1982, 197–200; Ст. Но ва ко вић, За кон ски спо ме ни ци срп ских др жа ва сред њег ве ка, Бе о град 1912, 
502–504.

сле смр ти кра ља Тврт ка II, на сле ди и бо сан ску кра ље ви ну.11 Да кле, 
ши ри ла се пре ма ју го и сто ку, на ко ме је би ла и Ср би ја.12 

По оце ни са вре ме ни ка, Ур лих II је био „чо век ви сок ста сом, 
ја ких пр са и ко сти ју, сув и ви так, до бро не го ва не ко се, кр ва вих и 
на бре клих очи ју, хра па вог гла са”. По ка рак те ру, био је „смео и 
оштро у ман, али хи ро вит и не по у здан, не у мор но ра дан, не за си тив 
при ужи ва њу, не ве ран и без ве ран, не ис крен и ва ра ли ца, по хле пан, 
ра си пан, брз при го во ру и при де лу... без ду шан по ли ти чар”.13 „Ту-
ђе је оти мао, сво је ра си пао”, а нај ви ше је ли чио на де ду Хер ма на II. 
же љан аван ту ра, 1430. ишао је на по кло нич ко пу то ва ње у да ле ки 
Св. Ја ков де Кам по сте ла, на се ве ро за па ду Пи ри неј ског по лу о стр ва. 
Пут, ви ше ин спи ри сан ви те шким не го вер ским мо ти ви ма, тра јао 
је око че ти ри ме се ца, а пра ти ло га је ше зде сет ко ња ни ка и ви ше 
бо га то опре мље них пле ми ћа, укуп но око сто љу ди. Ус пут се срео 
с кра ље ви ма Ал фон сом V Ара гон ским и Ху а ном II Ка стиљ ским.14 
По себ на ње го ва сла бост, као и свих Цељ ских, би ле су же не. Био 
је „не у о мо ран љу бе ћи же не”, пи ше ита ли јан ски ху ма ни ста Ене ја 
Сил ви је Пи ко ло ми ни, по то њи па па Пи је II (1458–1464), ко ји га је 
до бро по зна вао, јер је ду го био у Бе чу се кре тар ца ра Фри дри ха III 
Хаб збур шког (1440–1493). Отво ре но при ча о ње го вим кон ку би на-
ма и раз врат ном жи во ту.15

Ене ја Сил ви је Пи ко ло ми ни оста вио је по дат ке и о Кан та ку-
зи ни. По ње го вим ре чи ма, би ла је ле па и по ште на („ali o qu in fa-
cie et mo ri bus ho ne stam”).16 Ср би су ње ног му жа зва ли Ол рих, а у 
вре ме свад бе би ли су жи ви и ње гов де да Хер ман II и отац Фри-
дрих II. Иза бра ни ца је од го ва ра ла ви со ком ран гу Цељ ских, јер су 
се они мо гли же ни ти са мо кне жев ским или кра љев ским кћер ка ма. 
Свад бе ни уго вор на пра вљен је пре мар та 1433, ка да га је по ме нуо 
бур гунд ски ви тез Бер тран дон де ла Бро ки јер, као оп ште по зна ту 

11 Је дан ка ра ван, ко ји је но сио сре бро из Сме де ре ва у Ве не ци ју, 1455. опљач ка ли су „не ки Нем-
ци” код Кру пе, на те ри то ри ји гро фа Ул ри ха II Цељ ског. М Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко
вић и ње го во до ба, 606–607.

12 М. Кос, Исто ри ја Сло ве на ца. Од до се ље ња до пет на е стог ве ка, Бе о град 1960, 324–332; N. Kla ić, 
Zad nji kne zi celj ski v de že lah sv. Kro ne, Za greb 1982, 25–113; П. Пу зо вић, Јан ко Ху ња ди и цељ ски 
гро фо ви, Те о ло шки по гле ди, 1–2, Бе о град 1989, 95–96. 

13 М. Кос, Исто ри ја Сло ве на ца, 329–330.
14 I. Vo je, Ro ma nje Ul ri ka II Celj ske ga v Kam po ste lo k sv. Ja ko bu, Zgo do vin ski ča so pis, XXVI II–3 (1984) 

225–230. 
15 „In de ma tri mo nii ius par vi du cens Ul ri cus, ali e nis se pas sim mu li e ri bus mi scu it, mul ta ru mque 

sa e mi na ri um pu di ci ti am vi o la vit. De ni que apud Vi en nam cap tus amo re qu am vis nup tae ta men 
pro sti tu tis mu li e ris, vi rum eius in cli en te lam as sump sit: utque li be ri us adul te rio da re ope ram 
pos set, ca stri non ul tra qu in qu a gin ta sta di is a Vi en na re mo ti, qu od vil lam fo ren sem ap pel lant, cu-
ram si bi com mi sit, uxo rem eius ac tu rus, dum il le res su as are ret”. Aenae Sylvii epi sco pi se nen sis, 
po stea Pii pa pae II, Hi sto ria re rum Fri de ri ci III Im pe ra to ris, helm sta dii MDCC, 104.

16 Исто, 104.
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уда ла за пољ ског кра ља Вла ди сла ва III, ко ји је та ко по стао и угар-
ски краљ.29 

По бе да су пар нич ке стра не на те ра ла је де спо та ђур ђа да оде у 
сво ју зе ту, ко ја је оста ла ван рат них окр ша ја, и из ње по ку ша бор-
бу про тив Ту ра ка. Кре нуо је из Бу ди ма у за греб код кћер ке Кан-
та ку зи не. Као Ур ли хо ва су пру га, већ је узи ма ла уче шћа у во ђе њу 
јав них по сло ва, по себ но у упра вља њу у по је ди ним гра до ви ма; си-
гур но и за гре бач ког Гра де ца, јер је краљ Вла ди слав III (1440–1444) 
19. апри ла 1441. ко рио гро фо ве Фри дри ха II и Ур ли ха II за што они, 
и Ур ли хо ва су пру га („no bi lis do mi na con sors ve stra co mes Vr li ce”), 
на но се ште те гра ђа ни ма у кра ље вој ва ро ши на бр ду Гра дец. Та ва-
рош је од ста ри на спа да ла у сло бод не крун ске гра до ве и вер но је 
слу жи ла угар ским кра ље ви ма. за то је тра жио од Ур ли ха II и ње-
го ве су пру ге да пре ста ну са оме та њем гра ђа на.30 Кан та ку зи на је 
већ има ла до сто јан стве ни ке и чи нов ни ке. Пре свих, њој је био одан 
Се болд Ма јер (Se bold Mayer), ко ји је од 1439. оба вљао ду жност ту-
ро пољ ског жу па на („co mes cam pi za gra bi en sis”).31 Био је њен дво-
ра нин и „шеф ку хи ње”, јер се 1441. пред ста вљао као „ma gi ster co-
qu i ne il lu stris prin ci pis se do mi ni cont ho ra lis il lu stris prin ci pis do mi ni 
Vr li ci”.32 Не ка ко од то га вре ме на, у слу жби ње ног му жа био је и Јан 
Ви то вац, Чех по по ре клу, за по вед ник на јам нич ких тру па, ко ји је 
у на ред ним го ди на ма од и грао из у зет но зна чај ну уло гу у жи во ту 
са ме Кан та ку зи не.

У та квим при ли ка ма, у за греб је сти гао де спот ђу рађ. Кан-
та ку зи на је, у ме ђу вре ме ну, ро ди ла си на, ко ји је био пр во уну че 
де спо та ђур ђа и де спо ти це Је ри не. Њен жи вот с му жем био је у по-
чет ку сно шљив; доц ни је ни ма ло лак, ни сре ћан. Има ли су тро је де-
це, али ни са њи ма ни су има ли сре ће. Пр ви син, ро ђен 1439, до био 
је име Хер ман, по не мач ком пра де ди. Као и све тро је де це, но сио 
је ти ту лу гро фа, а срп ски де да имао је при ли ку да га ви ди у ко лев-
ци.33 О ње го вом бо рав ку у за гре бу оста вио је по дат ке је дан члан 
ру ске де ле га ци је ко ја се вра ћа ла из Фи рен це са уни јат ског са бо ра. 
за пи сао је да су се, пре ко Ве не ци је, По ре ча, Пу ле и Се ња, об ре ли у 
за гре бу, „ве ли ком и ле пом гра ду у др жа ви угар ског ца ра”. за тим 
до да је: „И у са мом гра ду ви де смо срп ског це за ра де спо та са ње го-
вом ца ри цом и де цом, бу ду ћи да је за пле ње но од Аму ра та ње го во 

29 М. Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, 213–214.
30 I. Tkal čić, Po vje sni spo me ni ci slob. Kralj. Gra da Za gre ba, II, Za greb 1894,183–184.
31 E. Las zow ski, Mo nu men ta hi sto ri ca no bi lis co mu ni ta tis Tu ro po lje olim „cam pus Za gra bi en sis” dic tae, vol. 

I, Za gra bi ae 1904, 252.
32 I. Tkal čić, н. д. II, 186.
33 Kro ni ka gro fov celj skih, 31.

зе так чи не ду бро вач ки ла тин ски тек сто ви, у ко ји ма је озна ча ва на 
као Кан та ку зи на.25

Не ве ста из срп ске вла дар ске ку ће оти шла је ме ђу не по зна ти 
свет, али, као што је био оби чај у то вре ме, по ве ла је сво ју прат њу. 
Ка сни ји до ку мен ти по ка зу ју да су је чи ни ли дво ран ке, вој не по са-
де и пра во слав ни ду хов ни ци. Оста ла је и да ље у пра во слав ној ве ри, 
о че му ре чи ма „gra e ca per fi da ma cu la tam”, све до чи Ене ја Сил ви је 
Пи ко ло ми ни.26 Пи сац Цељ ске хро ни ке до слов це ка же: „Ни је би ла 
на ше већ грч ке ве ре. жи ве ла је у сво јој ве ри и има ла је по па и ка пе-
ла на сво је ве ре и рет ко је би ла у цр кви на на шој ми си.”27

Уда јом за гро фа Ул ри ха II Цељ ског, Кан та ку зи на је до би ла ти-
ту лу гро фи це. На вод но, у гор њем гра ду у Це љу у ка ме ну је био 
из ре зан њен лик, с нат пи сом: „Cat ha ri na Ge fűr ste te Gra e fin von Ci-
li 1437”.28 Краљ жиг мунд је 1406. до де лио ње ном му жу и све кру 
ти ту лу „prin ceps-a” Све тог Рим ског цар ства. Ту ти ту лу ни је имао 
ни је дан ве ли каш Угар ске кра ље ви не. Али, 1437. умро је краљ жиг-
мунд, а Ур лих II ни је ус пео да ње го ву су пру гу, а сво ју тет ку, про-
гу ра на пре сто. Ни но ви угар ски краљ Ал берт Хаб збур шки (1438–
1439) ни је се од ри цао услу га Цељ ских: у је сен 1438. на и ме но вао је 
Ур ли ха II за на ме сни ка у Че шкој. По што су у са мој Угар ској би ле 
не ма ле су прот но сти из ме ђу Уга ра и Не ма ца, угар ски ве ли ка ши 
су 1439. пре по ру чи ли но вом кра љу да гле да да „ра шки де спот” и 
ње гов зет „цељ ски кнез” не да ју сво је твр ђа ве на упра ву стран ци ма 
већ са мо Угри ма.

Већ у ок то бру 1439. умро је краљ Ал берт и на ста ла је бор ба 
за угар ски пре сто. Бу ду ћи да је исте го ди не сул тан пр ви пут за-
у зео Срп ску де спо то ви ну, де спот ђу рађ је, с по ро ди цом, дво ром, 
све штен ством, прат њом и бла гом, пре шао у Угар ску. Укљу чио се 
у бор бу за пре сто, на сто је ћи да по ста не он, или ње гов син Ла зар, 
угар ски краљ. Од по мо ћи му је мо гао би ти зет Ул рих II, ко ји је био 
глав ни са вет ник Ал бер то ве удо ви це Ели за бе те. Она се, ме ђу тим, 

25 „Do mi na Cat ha cu si na”, „do mi ne Сatacusine”. И. Бо жић, Бе ле шке о Бран ко ви ћи ма (1460–1480), 
збор ник Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, XI II–1 (1976), 119, нап. 7, 8; М. Ди нић, По клад 
бе о гра ског ми тро по ли та Гри го ри ја из XV ве ка, збор ник за исто ри ју Ју жне Ср би је и су сед них 
обла сти, I, Ско пље 1935, 29–30. Да не би јед ну исту лич ност на зи ва ли са два име на, ми смо 
упо тре бља ва ли „Кан та ку зи на”, ма да је она на за па ду од 1434. до 1469. озна ча ва на као Ка та-
ри на. Из у зе так чи не до слов це ци ти ра ни из во ри у ко ји ма је на ве де на као Ка та ри на.

26 Аeneae Sylvii epi sco pi se nen sis, po stea Pii pa pae II, Hi sto ria re rum Fri de ri ci III Im pe ra to ris, 104.
27 Kro ni ka gro fov Celj skih, 31. С об зи ром да се ва ра ждин ски ар хи ђа кон Си ги смунд 1458. по ми ње 

као „ка пе лан го спо ђе кње ги ње” („ca pel la nus do mi ne co mi tis se”) у за гре бу, Н. Кла ић је за-
кљу чи ла да Кан та ку зи на ни је оста ла у пра во слав ној ве ри. N. Kla ić, Za greb u sred njem vi je ku, 
155; Istа, Zad nji kne zi celj ski, 78.

28 М. Пур ко вић, Кће ри кне за Ла за ра, Срп ска ми сао, Мел бурн 1957, 48.
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burg, Za go ri e que etc. Co mi tis sam nec non reg ni Scla vo nie ba nis sam”.40 
Би ла је то ње на зва нич на ти ту ла. Да кле, би ла је гро фи ца, кне ги ња, 
прин ци пе са и ба ни ца. Те ви со ке ти ту ле до ла зи ле су од мах иза кра-
љев ских. У на ве де ном пи сму, жи те љи за гре бач ког Гра де ца на зва-
ли су је и сво јом дра гом го спо да ри цом – „do mi na no stra gra ci o sa”. 
Би ла је го спо дар ви ше ме ста, по го то во што је за ме њи ва ла му жа за 
вре ме ње го вих че стих и ду гих пу то ва ња. Има ла је свој грб и пе чат, 
с ле ген дом: „Kat he ri na dei gra(tia) Ci lie Ort tem bur gi et...co mi tis sa”.41 
Цељ ски су, ина че, по де ли ли при ви ле ги је сло бод ним сла вон ским 
кра љев ским гра до ви ма Гра де цу, Ва ра жди ну и Са мо бо ру. Би ло је 
то вре ме ка да су вла да ли као кра ље ви на ме сни ци, чак, у вре ме ма-
ло лет ства Ла ди сла ва По смр че та (1440–1457), као пра ви вла да ри.

Пре ма не ким из вор ним ве сти ма, Кан та ку зи на је, по сле смр ти 
Мат ка Та лов ца, би ла ини ци ја тор по се да ња твр ђа ва у за гре бач кој 
би ску пи ји, за тим Па кра ца, ђур ђев ца и дру гих ме ста у Сла во ни ји.42 
Већ по ми ња ни Се болд Ма јер био је нај ка сни је од 1450. па до 1457. 
гра деч ки ка пе тан.43 По ли тич ки ус пе си ни су, ме ђу тим, до но си ли 
и по ро дич ну сре ћу. Кан та ку зи на је 1445. ро ди ла си на, ко ји је до-
био име ђу рађ, по срп ском де ди. Али, умро је у ко лев ци. У то ку 
1451. умро је и ста ри ји син Хер ман, у два на е стој го ди ни. Оста ла је 
је ди но кћер ка Ели за бе та и око ње су по че ле игре, ра ди скла па ња 
по ли тич ког бра ка. Као де те од две го ди не, би ла је на ме ње на у ку ћу 
го дич ких гро фо ва. На тра же ње де спо та ђур ђа и де спо ти це Је ри не, 
Ул рих II и Фри дрих II са гла си ли су се да бу де ве ре на за Ла ди сла ва, 
ста ри јег си на Јо ва на Ху ња ди ја. за ни мљи во је да се у до ку мен ту о 
са гла сно сти, из да том 8. ју на 1448. у Це љу, не по ми ње мај ка Кан та-
ку зи на.44 Де вој чи ца је тре ба ло да бу де за ло га ми ра из ме ђу де спо та 
ђур ђа и Јо ва на Ху ња ди ја, ко ји су се раз и шли по сле скла па ња Се-
ге дин ског ми ра 1444. го ди не. Де вој чи ца је тре ба ло да бу де за лог 
ми ра и из ме ђу Јо ва на Ху ња ди ја и гро фо ва Цељ ских. Фри дрих II и 
Ур лих II би ли су при пад ни ци ста рог плем ства и за њих је Ху ња ди 
био ско ро је вић. Али, сти цао је све ве ћу сла ву у бор би про тив Ту-
ра ка. за ме рао је Ур ли ху II што се по на ша као ту тор ма ло лет ног 
кра ља Ла ди сла ва По смр че та. У ства ри, њих дво ји ца су се бо ри ли 
за пре власт у Угар ској кра ље ви ни. Де спот ђу рађ је ра чу нао да ће 
из гла ди ти су коб, ако Ху ња ди јев син по ста не Ур ли хов зет.

40 I. Tkal čić, н. д. VI, 421–422. 
41 А. Ивић, Но ви по да ци о гро фи ци Ка та ри ни Цељ ској, 48
42 N. Kla ić, Zad nji kne zi celj ski, 81, нап. 394.
43 N. Kla ić, Za greb u sred njem vi je ku, 152
44 L. Thallczy–A. Al dasy, Mo nu men ta Hun ga ri ae hi sto ri ca XXXI II, Bu da pest 1907, 149–150.

срп ско цар ство”.34 Под „ца ри цом” тре ба под ра зу ме ва ти Је ри ну, а 
под „де цом” Кан та ку зи ну и Ла за ра, јер је оста ло тро је де це, Ма ра, 
Гр гур и Сте фан, би ло у Тур ској.

Де спот ђу рађ је ле по при мљен у за гре бу. Ду бро вач ки хро-
ни чар Ј. Лу ка ре вић при ча да су му част ука за ли би скуп и чла но ви 
град ске упра ве – „che Gi or gio si fe ce me nar in Sa greb, ove ono ro to 
dal ve sco ve e da pur ga ri”.35 Из за гре ба је пра тио „ве ли ке не ми ре” у 
Угар ском кра љев ству, „оча ја ва ју ћи због то га за свој по ло жај”. Ове 
ре чи А. Бон фи ни ја, а по ње му и М. Ор би на, по ка зу ју да је био 
раз о ча ран „нај ве ћом не сло гом” у Угар ској.36 Не зна се ко ли ко је 
ду го бо ра вио у за гре бу. Тре ба до да ти да са со бом ни је во дио са-
мо чла но ве по ро ди це већ и др жав не и цр кве не до сто јан стве ни ке, 
плем ство, дво ра не и прат њу од 1.500 ко ња ни ка. Са со бом је но сио 
и сво је ве ли ко бла го.37 Из за гре ба је, пре ко Се ња и Кјо ђе, от пу то вао 
у зе ту.

Ни је по зна то да ли је де спот ђу рађ у по врат ку из зе те 1441. 
го ди не бо ра вио у за гре бу код кћер ке Кан та ку зи не. Би ло од оца, 
би ло од не ког дру гог, она је те го ди не при ми ла стра шну вест да су 
јој у Тур ској осле пље на бра ћа Гр гур и Сте фан. Те го ди не ро ди ла је 
кћер ку Ели за бе ту, ко ја је до би ла име по оче вој мај ци. Де спот ђу-
рађ имао је и да ље је ди но уну чад од Кан та ку зи не. Као рет ко ко ји 
вла дар, ус пео је 1444. да по вра ти др жа ву и да се трај но на ста ни у 
Сме де ре ву.

за то вре ме и Цељ ски су ни за ли успех за успе хом. До 1445. 
трај но су за вла да ли за гре бач ким Гра де цом, ко ри сте ћи су коб из-
ме ђу кап то ла и гра ђа на. По себ но им је ишла у при лог смрт Мат-
ка Та лов ца, њи хо вог љу тог про тив ни ка. Кан та ку зи ни вр ло ода ни 
Се болд Ма јер пре се лио се 1444. на Гра дец, ку пив ши ку ћу и дру ге 
не крет ни не.38 Цељ ски су уре ди ли свој двор на ста ром ар па дов ском 
ка стру му у Гра де цу. Гроф Ур лих II је узео па ла ту Мар ку Чав ском, 
до зи дао је и утвр дио, та ко да се до ње до ла зи ло по себ ним мо стом.39 
Ту се Кан та ку зи на из ри чи то по ми ње у ле то 1445, а и сле де ћих го-
ди на. У ју лу 1445. ста нов ни ци Гра де ца на зва ли су је „il lu strem prin-
ci pis sam et do mi nam, do mi nam Kat he ri nam Dei gra cia Ci lie, Or tem-

34 J. Kraj kar, Ac ta sla vi ca Con si lii Flo ren ti ni (Con si li um Flo ren ti num. Do cu men ta et Scrip to res, vol. XI), 
Ro ma 1976, 36–37. Уп. Г. Ор лов, Па хо ми је Ср бин и ње го ва књи жев на де лат ност у Ве ли ком Нов го
ро ду, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, књ. 36, св. 3–4 (1970) 215.

35 G. Luc ca ri, Co pi o so ri stret to, 157
36 A. Bon fi ni, Re rum Hun ga ri ca rum de ca des, Lip sae 1771, 441; M. Or bin, н. д., 112.
37 HAD. La men ta de fo ris, vol. XI II, fol. 269.
38 N. Kla ić, Za greb u sred njem vi je ku, 151–152.
39 M. Glej, Die Zen tra li sa ti on sbe stre bun gen König Si gi smunds in Un garn, Stu dia Hist. Acad. Sci enc. 

Hung, 50, Bu da pest 1960, 75.
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си (Прак са по стол) у Ва ра жди ну, Цељ ске обла сти, при бла го че сти вој го
спо ђи кње ги њи Ка та ку зи ни кће ри де спо та Ђур ђа са мо др шца срп ског”. 
Из не та је прет по став ка да је у Ва ра жди ну или Це љу има ла при-
двор ну цр кву, јер је би ла окру же на пра во слав ним кли ри ци ма.49 
Њен Апо стол је до да нас нај ста ри ја са чу ва на ћи ри лич ка књи га 
на ста ла у Хр ват ској.

У ме ђу вре ме ну, Кан та ку зи ни на кћер ка Ели за бе та по сла та је 
на ста ра ње де спо ту ђур ђу. С њи ме се у Угар ској срео ис так ну ти 
фра ње вац Иван Ка пи стран, ко ји је 4. ју ла 1455. оба ве стио па пу Ка-
лик ста III да је де спо то ва уну ка ро ђе на ме ђу ка то ли ци ма, од ка то-
лич ког оца и кр ште на по ка то лич ком оби ча ју. Ме ђу тим, де спот 
је њу пре вео у пра во сла вље („re bap ti za ri fe cit”) и по сле из ве сног 
вре ме на, са сво јим лу ка вим ка лу ђе ри ма и ве ли ком прат њом, по-
слао Јо ва ну Ху ња ди ју, за чи јег је си на Ма ти ју уда та.50 Та ко је она 
тре ба ло да ра сте пре ма њи хо вим оби ча ји ма, али је Ху ња ди све те 

„ши зма ти ке” оте рао и по бри нуо се да сна ха, ко ја је та да има ла 13 
го ди на, оста не на ње го вом дво ру у кри лу Ка то лич ке цр кве. Ме ђу-
тим, де вој чи ца, обич на играч ка у ру ка ма моћ ни ка, уско ро је умр-
ла. Не срећ на мај ка Кан та ку зи на за де сет го ди на са хра ни ла је све 
тро је сво је де це. 

Уско ро је смрт за ку ца ла на вра та и од ра слих чла но ва по ро ди-
це Цељ ских. У то ку 1454. умро је гроф Фри дрих II, Кан та ку зи нин 
све кар. По што је 11. ав гу ста 1456. умро Јо ван Ху ња ди, из гле да ло је 
ће Ур лих II по ста ти пр ва лич ност Угар ске кра ље ви не. Ла ди слав, 
ста ри ји син Јо ва на Ху ња ди ја, обе ћао је да ће пре да ти Бе о град кра-
љу Ла ди сла ву По смр че ту. Краљ и Ур лих II до шли су у Бе о град да 
га пре у зму. Ме ђу тим, љу ди Ла ди сла ва Ху ња ди ја про ва ли ли су 9. 
но вем бра 1456. у ко на чи ште гро фа Ул ри ха II и од мах га на па ли. 
Ра њен у но ге, пао је на зе мљу и он да су му на па да чи од ру би ли гла-
ву и ба ци ли је кроз про зор.51 У Бе о град ској твр ђа ви ле жа ло је ви-
ше да на обез гла вље но те ло Ул ри ха II, гро фа Це ља, Ор тем бур га и 
Штер нбер га, кне за и прин цеп са Рим ског цар ства, кра ље вог на ме-
сни ка Угар ске, ба на Хр ват ске, уја ка угар ског кра ља и зе та срп ског 
де спо та. Сил не ти ту ле и сил на моћ на мах су по ста ли ни шта в ни.

49 „Кћер ка Кан та ку зи на, уда та за Ур ли ха Цељ ског, има ла је, из ве сно, при двор ну цр кву у Це љу 
или Ва ра жди ну, јер је би ла окру же на пра во слав ним све ште ни ци ма”. Исто ри ја срп ског на ро да 
II, Бе о град 1982, 542 (Б. Ј. ђу рић).

50 „Сum su is per fi di es ca lo ge ris et so ci e ta te mag na”. E. Fer men džin, Ac ta Bo snae po tis si mum ec cle-
si a sti ca cum in cer tis edi to rum do cu men to rum re ge stis ab an no 925 usque ad an num 1752, Za gra-
bi ae 1892, 224.

51 A. Bon fi ni, н. д., 506–507; J. De Thwrcz, Chro ni ca Hun ga ro rum ve te res ac ge nu i ni, ed. J. Schwan-
di ne ri, Vin do bo nae 1746, 345–349; J. Dlu gos za, ka no ni ka Kra kow ski e go, Dzejw Pol skich, ed. A. 
Pr zezd zi ec ki e go, W Kra ko wie 1869–1870. t. VI, knj. XII, 221–222.

Ме ђу тим, су коб из ме ђу про тив нич ких по ро ди ца ни је из гла-
ђен. Још ви ше је по ја чан по сле Ху ња ди је вог по хо да про тив Ту ра-
ка, ко ји се за вр шио ок то бра 1448. по ра зом на Ко со ву. Не ко вре ме 
др жан је у там ни ци у Сме де ре ву, а доц ни је је ње гов син Ла ди слав 
остао као та лац. На за ла га ње угар ског плем ства, де спот и „гу бер-
на тор” су се из ми ри ли, о че му су 7. ав гу ста 1451. из да ли до ку мент. 
Њи ме је Кан та ку зи ни на кћер ка Ели за бе та обе ћа на за же ну Ху ња-
ди је вом мла ђем си ну Ма ти ји. По што је има ла са мо де сет го ди на, 
пред ви ђе но је да се вен ча у де цем бру 1453. Де спот је зах те вао да 
и по сле од ла ска „у ку ћу Го спо ди на Гу бер на то ра” оста не у пра во-
слав ној ве ри, и да увек у ње ној прат њи бу де пра во слав них све ште-
ни ка, пле ми ћа и го спо ђа, ко је ће иза бра ти он и ње го ви си но ви.45 
Из до ку мен та се не ви ди да се мај ка по себ но за ла га ла за овај брак. 
Јед но став но, на њу су се од но си ла пра ва и оба ве зе из уго во ра, као 
и на све оста ле чла но ве по ро ди це де спо та ђур ђа. Глав ну реч имао 
је он. Та ко су у по ве љи ко ју је 16. фе бру а ра 1452. из дао Ла ври Св. 
Ата на си ја на Св. го ри, у за ме ну за го ди шњу рен ту од 120 ли та ра 
сре бра, мо на си има ли оба ве зу да слу же по мен ње му и чла но ви ма 
по ро ди це, ме ђу ко ји ма и го спо ђи Кан та ку зи ни.46

Кан та ку зи на је и да ље бо ра ви ла на по се ди ма сво га му жа и све 
че шће га за ме њи ва ла. У Ва ра жди ну је 1. ја ну а ра 1453, у не мач ки 
пи са ној ис пра ви, по твр ди ла да је од „на шег град ског су ди је за гре-
ба” („un ser Statt Ric hter zum Agram”) Ја ко ва Eber speck-а до би ла 40 
ма ра ка, ко је је град, ина че, да вао сва ке го ди не.47 Осла ња ла се на 
вер не чи нов ни ке, на ро чи то на Се бол да Ма је ра, ко ји се 1. ју на 1453. 
по ми ње као ка сте лан у Ра ков цу, и Смо ли ка („Smolyk”) у Ступ ни-
ку.48

Ка ко по све му из гле да, Кан та ку зи на је у то вре ме пре те жно 
бо ра ви ла у Ва ра жди ну. Ту је има ла сво ју срп ску прат њу, у ко јој је 
би ло ду хов ни ка и пи са ра. На и ме, за њу је у Ва ра жди ну пре пи сан 
Апо стол, ва жна бо го слу жбе на књи га, ко ја се чи та на сва кој ли тур-
ги ји. Књи га има 282 ли ста, пи са на је на хар ти ји, срп ским је зи ком и 
ћи ри лич ним пи смом. На 258. ли сту на ла зи се за пис: „У го ди ни 6962 
(1. сеп тем бар 1453 – 31. ав густ 1454) ис пи са се овај бо жан стве ни прак

45 „Vo lu mus ta men, ut dum et qu an do vo len te Do mi no pre fa ta pu el la Eli sa beth, nep tis no stra in 
do mum dic ti Do mi ni Gu ber na to ris, ip sa in ri tu gra e co rum per ma ne at et sem per cum ea, et in eius 
ob se qu i is stent pres bi te ri ex Gra e co rum ri tu, ac no bi les et eti am do mi nae et pu el lae, qu os nos et 
fi lii no stri ad hoc eli ge re ma lu e ri mus et vo lu e rint”. G . Fejér, Ge nus in cu na bu la et vir tus Jo an nis 
de Hunyad, reg ni Hun ga ri ae gu ber na to ris, ar gu men tis cri ti cis il lu stra ta, Bu dae 1844, 149–157; J. 
Te le ki, Hunyadi ak ko ra maqyaror szgon, X, Pe sten 1853, 305–312.

46 Ви ди нап. 24.
47 „Die uns dye Statt da selbst Ja hr lec hen ze dinst phlic hting sein ze ge ben”. J. Tkal čić, н. д. II, 230.
48 E. Las zow ski, н. д., 307–308 (бр. 276) 
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по гра до ви ма по са де и чи нов ни ке ко је је до ве ла из Ср би је. Краљ 
Ла ди слав По смр че пи сао је 1447. Ср би ма („Ras ci a ni”) у ње ним гра-
до ви ма да не уз не ми ра ва ју гра ђа не и се ља ке да жби на ма и ра бо та-
ма, ко је уби ру за Цељ ске.57 Нај ви ше по да та ка оста ло је о Бо гов цу 
Ми ла ко ви ћу, ко ји је био ка сте лан Ме двед гра да и кнез „за гре бач-
ког по ља” – „Nos Bo ga vech Myla ho vich ca stel la nus ca stri Me dved 
vo ca ti et co mes cam pi za gra bi en sis”.58 Имао је суд ске над ле жно сти, 
а нај ви ше по да та ка оста ло је у ве зи са спо ро ви ма ко је је ре ша вао. 
Био је окру жен сво јим „Ра ша ни ма” – „per fa mi li a res et ser vi to res 
su os, si mi li ter Ras ci a nos”.59 То по ка зу је да је Кан та ку зи на за др жа ла 
власт ви ше од две го ди не по сле му же вље ве смр ти.

Кан та ку зи ни је био ве ран на Гра де цу и Иван Чу до ро вић, ко ји 
је од 1457. био гра деч ки ка пе тан60 и, та ко ђе, ту ро пољ ски жу пан.61 
Про ду жи ла је до зво лу за рад „ма ги стру” ђо ва ни ју из Апу ли је, ко-
ји је био „tex tor pur pu re et ve lu re aurei” на Гра де цу.62 Из гле да да је 
њој по себ но ве ран Се болд Ма јер био у Бе о гра ду ка да је уби јен њен 
муж. Ка сни је га се се ћао с ве ли ким по што ва њем. По сле Ур ли хо ве 
смр ти по ми ње се као ка сте лан у Ра ков цу; зва ње је, без сум ње, до-
био за слу гом Кан та ку зи не.63 Још 1459. њен ка сте лан у Са мо бо ру 
био је Ханс „Ap pre har”.

По се де у Сла во ни ји на сто јао је да стек не и Кан та ку зи нин 
брат, де спот Ла зар. Пре ма јед ној из ја ви од 2. ма ја 1457, краљ Ла-
ди слав По смр че и бан Ур лих II про да ли су му по сед Ра ко вац – „ab 
ali e na ti o ne pos ses si o nis Ra ko nok, qu em rex et nu per mor tu us ba nus 
Ul ri cus La za ro, reg ni Ras si ae dez po tae, ven di dit”.64 Ме ђу тим, те шко 
је прет по ста ви ти да га је де спот Ла зар ствар но и пре у зео. Срп ска 
де спо то ви на, ко јом је вла дао, би ла је пред па дом. Уоста лом, он је 
умро већ 20. ја ну а ра 1458, а не пу ну го ди ну ра ни је, 3. ма ја 1457, из-
дах ну ла му је мај ка Је ри на. Та ко је Кан та ку зи на, по сле оца, бр зо 
из гу би ла мај ку и бра та.

Што се ти че по се да у Хр ват ској, Кан та ку зи на је си гур но др жа-
ла Ра ко вац, у ко ме је био ка сте лан Се болд Ма јер.65 На тој ду жно сти 

57 Р. Гру јић, Срп ска на се ља по Сла во ни ји, Спо ме ни ца о срп ском пра во слав ном вла ди чан ству па крач
ком, Бе о град 1996, 17.

58 E. Las zow ski, н. д., 372 (бр. 313), 382 (бр. 320), 388 (бр. 323).
59 I. Tkal čić, н. д., 259–261 (бр. 197).
60 E. Las zow ski, н. д, 372-375 (бр. 313), 379-380 (бр. 317), 382-385 (бр. 320), 388 (бр. 323).
61 Исто, н. д., 368.
62 N. Kla ić, Zad nji kne zi celj ski, 76.
63 N. Kla ić, Za greb u sred njem vi je ku, 152.
64 J. Sti pi šić–M. Ša šma lo vić, Is pra ve ar hi va Ju go slo ven ske Aka de mi je. Zbor nik Hi sto rij skog in sti tu ta JA-

ZU, св. 3 (1960) 586 (бр. 2344).
65 J. Sti pi šić–M. Šam ša lo vić, н. д., 393 (бр. 2440); I. Tkal čić, н. д. II, 277–278.

Стра шна вест сти гла је су пру зи Кан та ку зи ни док је му же вљев 
труп да ни ма пре но шен у да ле ко Це ље. У Цељ ском са мо ста ну оба-
вље на је све ча на са хра на. Ков чег, око ко га је ста ја ло два на ест об у-
че них дво ра на са све ћа ма у ру ка ма, био је по кри вен цр ним пла-
штом. Пи сац Цељ ске хро ни ке ис ти че да је му жа ожа ли ла „ње го ва 
же на пле ме ни та кње ги ња го спо ђа Ка та ри на”, ко ја је по ло жи ла на 
одар свој по след њи дар. Он да су дво ра ни спу сти ли оклоп, ко пље, 
мач, ка ци гу и штит гро фа. По што ви ше ни је имао по том ства, на 
сце ну је сту пио ви тез у окло пу: узео је штит и ка ци гу по кој ни ка и 
ба цио их на зе мљу. Ло ме ћи ње гов грб, три пу та је по но вио: „Да нас 
кне же ви Цељ ски и ни ка да ви ше”.52 По ро ди ца је би ла за тр ве на.

По што ви ше ни је има ла жи ве де це, Кан та ку зи на је по ста ла 
на след ник по се да сво га му жа. Али, оста ла је са ма. Ипак, ни је се 
пре да ва ла; на сто ја ла је да их за др жи. По зва ла је управ ни ке гра до-
ва и за тра жи ла да јој оста ну вер ни, да се ни шта не ме ња, да се ни-
шта не де ли.53 Ипак, све је бр зо по шло су прот ним прав цем: по чео 
је гра беж ње них има ња. Тра жи ли су их не мач ки цар Фри дрих III 
Хаб збур шки, угар ски краљ Ла ди слав По смр че и мно ги ве ли ка ши. 
Мо ра ла је да на пу сти Це ље, јер је сти гао цар Фри дрих III, ко ме су 
из ра зи ли ло јал ност мно ги управ ни ци ње них гра до ва у Шта јер ској. 
Уз на пла ту од ре ђе не так се, цар је њи ма по твр дио по се де. Иако је 
не ке и под ми ћи вао, ипак пи сац Цељ ске хро ни ке ка же да су не ки 
гра до ви оста ли вер ни „го спо ђи удо ви ци гро фа Ур ли ха Цељ ског”.54

Док се све то до га ђа ло, Кан та ку зи ни је 24. де цем бра 1456. 
умро отац, де спот ђу рађ, са мо ме сец и пô по сле уби ства му жа. Би-
ла је је ди на од де це ко ја ни је при су ство ва ла оче вој са хра ни. Баш у 
то вре ме, оти ма ла се и бра ни ла ка ко је зна ла и уме ла. Већ кра јем 
де цем бра те го ди не, из Ве не ци је је по слат у Ми ла но из ве штај у ко-
ме се ка же: „же на и су пру га по ме ну тог кне за (Ур ли ха II – М. С.), 
са свом сво јом сна гом, бра ни се да не из гу би др жа ву”.55 Док је још 
бо ра ви ла у Це љу, по чет ком 1457, до шла јој је „због не ких по сло ва” 
де ле га ци ја за гре бач ких гра ђа на. Ле по их је при ми ла и са слу ша ла, 
да ла им пот пун од го вор, уз по ру ку да „ве ру ју у све оно што им је 
на пи са ла. Сма тра ла их је сво јим по да ни ци ма, а они су јој се обра-
ћа ли као сво јој го спо да ри ци”.56

На сво јим по се ди ма у Хр ват ској, Кан та ку зи на се и да ље осла-
ња ла на вер не ка сте ла не. Још док јој је био жив муж, раз ме сти ла је 

52 Kro ni ka gro fov celj skih, 47–48.
53 Исто, 48–49.
54 Исто, 49–51.
55 L. Thallczy–A. Aldsy, н. д., 220–221.
56 I. Tkal čić, н. д., 249 (бр. 186).
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ца ра Фри дри ха III, краљ му је од у зео двор (cu ri am al lo di a lem) на 
за пад ној стра ни гра деч ког пред гра ђа и дао га но та ру Ива ну и ње-
го вом бра ту.73 Кан та ку зи ну је 1459. ту жио Не мац Хе нинг Чер нин, 
го спо дар Су сје да, јер му је њен са мо бор ски ка сте лан отео по се де 
Ореш је, Стр мец, Но ва ке и Ра ки тје.74 На па ди су до ла зи ли са ра зних 
стра на, од ра зних осо ба, и Кан та ку зи на је гу би ла по сед за по се дом.

Док је упра вља ла по се ди ма Цељ ских, Кан та ку зи на је ре зи-
ди ра ла у Ва ра жди ну, за гре бу и Це љу, по не кад чак и у По стој ни. 
Нај пре је из гу би ла Це ље и гра до ве у Шта јер ској, ко је је по сео цар 
Фри дрих III.75 Он да се по звао на уго вор из 1443, по ко ме је ба шти на 
Цељ ских тре ба ло да при пад не Хаб збур гов ци ма. Не моћ на и раз-
вла шће на, Кан та ку зи на му је зва нич но усту пи ла сво ја пра ва на не-
мач ке по се де, под усло вом да јој ис пла ти од ре ђе ну су му нов ца и да 
јој усту пи на ужи ва ње за мак Кр шко („Gur ckfeld”). О то ме је из да ла 
по ве љу 10. мар та 1458. у Ва ра жди ну, у ко ји се по ву кла по сле гу бит-
ка Це ља. Из бор је пао на Кр шко, за то што су Цељ ски у ње му од 
ра ни је има ли свој двор.76

Већ 13. ма ја 1459. Кан та ку зи на је из да ла у Ва ра жди ну но ву 
по ве љу, из ко је се ви ди да јој је цар Фри дрих III, по ред зам ка Кр-
шко, усту пио и го ди шњи при ход од 2.000 ду ка та. Тај до хо дак од 
зе мљи шне рен те има ла је пра во да ко ри сти до смр ти.77 При ча ју ћи 
о по год би с ца рем, пи сац Цељ ске хро ни ке до да је да је у Угар ској и 
да ље има ла Ва ра ждин, два Кам ни ка, „Turn lein”, Св. ђур ђа у Тр њу, 
Ме двед град, Ка ме ни цу и Са мо бор. за сте че не услу ге, Са мо бор је 
усту пи ла по зна том рат ни ку Ан дре ју Ба ум кир хе ру.78 Ка ко је, ипак, 
гу би ла по сед за по се дом и у Угар ској кра ље ви ни, про да ла је ца ру 
за 29.000 гул де на Ме двед град, Ра ко вац, Ко прив ни цу и оба Кам ни-
ка. Ти ту лом ко ја је још увек гла си ла „Wir Kat he ri na von Got tes Gna-
den Gréfin zu Ci li, zu Or tem burg und Se ger etc”, из да ла је по ве љу о 
тој про да ји 10. мар та 1460. у Бе чу.79 Ка ко је на ве де не гра до ве доц-
ни је про да ла дру ги ма, ку по про да ја с ца рем ни је оства ре на.

Из гу бив ши по се де, Кан та ку зи на је 1459. по че ла да се ко ле ба. 
Као да је по ми шља ла на од ла зак из сре ди не у ко јој је про ве ла нај-
ве ћи део жи во та. По го то во, јер јој је сти гао брат, де спот Сте фан 
Сле пи, ко ји је 8. апри ла про те ран из Ср би је. У Ср би ју се ни је мо-

73 I. Tkal čić, н. д. II, 254.
74 J. Sti pi šić–M. Šam ša lo vić, н. д., 593 (бр. 2440).
75 Kro ni ka gro fov celјskih, 53–56
76 А. Ивић, н. д., 45. нап I.
77 Исто, 46, нап I.
78 Kro ni ka gro fov celj skih, 58.
79 A. Ивић, н. д., 47–48.

из ри чи то се по ми ње у сеп тем бру 1460, ка да је по кло нио за гре бач-
ким ци сре ци ти ма се ли ште на по се ду Но вак код Ја ку шев ца.66 Као 
го спо да ри ца Ра ков ца, у ма ју те го ди не до зво ли ла је сво јим по да-
ни ци ма да на па са ју сви ње у Ра ко вач кој го ри, Вра њи и Ја се нов цу.67 
Ипак, оти ма ње цељ ских има ња ни је се мо гло за у ста ви ти. за бо ра-
вља ју ћи сво га за штит ни ка, краљ Ла ди слав По смр че оба ве стио је 
1457. но вог сла вон ског ба на Ја на Ви тов ца да је пи сао „il lu stri do-
mi ne Kat ha ri ne”, тра же ћи да ка стел на Гра де цу пре да гра ђа ни ма. 
Чак јој је на ла гао да сру ши ка стел, а ако то од би је, да бан по мог не 
ва ро ша ни ма у ру ше њу. Ста вља ју ћи то бож град у ру ке гра ђа ни-
ма, краљ га је, оста вљао под „за шти том” ба на, што је зна чи ло да 
је Гра дец, уме сто Кан та ку зи ни ну, тре ба ло да при зна власт Ја на 
Ви тов ца.68 Осим то га, краљ је вра тио ка нон ци ма гра деч ку ку лу са 
при па да ју ћим згра да ма, по на ша ју ћи се као да Кан та ку зи на не по-
сто ји.69 Са ми гра ђа ни се ни су усу ђи ва ли да се обра те кра љу, јер су 
у Ме двед гра ду и дру гим твр ђа ва ма се де ли Кан та ку зи ни ни ка сте-
ла ни с вој ним по са да ма. Уско ро је, ме ђу тим, пре ки ну та сва ка ве за 
из ме ђу гра да и кра ља, јер је он умро 23. но вем бра 1457, у осам на е-
стој го ди ни жи во та.

Од мах по сле смр ти Ур ли ха II, Мар ко Чав ски тра жио је да му 
се вра ти па ла та на Гра де цу. Кан та ку зи на се ду го опи ра ла, али ни-
је ус пе ла да спре чи по вра ћај.70 Из би ја ли су су ко би и с Бо гав цем 
Ми ла ко ви ћем. жа ли ли су се да је 1457. узео не ке ко ње и два во ла, 
ис ту као не ког Ни ко лу и „две жен ске град ске по да ни це” и отео јед-
ном тр гов цу оруж је вред но 10 фло ре на. Укуп на ште та из но си ла је 
100 фло ре на. Гра ђа ни су под не ли ту жбу по чет ком ја ну а ра 1458, а 
ис тра гу је во дио Јан Ви то вац. Ми ла ко вић му је по слао сво је љу де 
и, на вод но, обе ћао на кна ду ште те, али обе ћа ње ни је одр жао.71 „О 
чи та вој се ства ри ви ше ни на јед ном су ду не рас пра вља, што го во-
ри у при лог прет по став ци да су гра деч ке ту жбе би ле пре тје ра не. 
Гра ђа ни су без сум ње иза зва ли ка ште ла на у до ба кад је Ка та ри на 
мо ра ла пре да ти ка штел на Гра де цу”.72 

Ме та на па да био је и Се болд Ма јер. Гра деч ки но тар ма ги стер 
Иван оти шао је у је сен 1457. кра љу у Беч и при ка зао га у нај го рем 
све тлу. Про гла сив ши Ма је ра „не вер ним”, јер је пре шао на стра ну 

66 I. Tkal čić, н. д. II, 277–278 (бр. 217).
67 J. Sti pi šić–M. Šam ša lo vić, н. д., 593 (бр. 2440).
68 I. Tkal čić, н. д. II, 252–253 (бр. 190).
69 Исто, 249–250 (бр. 186).
70 N. Kla ić, Za greb u sred njem vi je ku, 200.
71 I. Tkal čić, н. д. II, 259–261 (бр. 197).
72 N. Kla ić, Za greb u sred njem vi je ku, 155.
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e que etc. Co mi tis”, из да ла је 8. ма ја у за гре бу ку по про дај ни уго вор 
на ла тин ском је зи ку. Из ње га се ви ди да је још има ла са вет ни ка 
(„con si li a ri um et fi de lam no strum”), Ан дри ју Крај ге ра.83 Али, то ни је 
мно го вре де ло. По че ло је ње но лу та ње из гра да у град, из зе мље у 
зе мљу, ко је се за вр ши ло бек ством са за па да.

Пи сац Цељ ске хро ни ке из ри чи то ка же да је гро фи ца с нов цем 
до би је ним од про да је от пу то ва ла у Ду бров ник. Од по се да јој је је-
ди но оста ло Кр шко, где је по ста ви ла управ ни ка, да уби ре зе мљи-
шни да нак.84 Из за гре ба је от пу то ва ла у Ве не ци ју, а он да у Ду бров-
ник. Ду бро вач ки Се нат је 8. ав гу ста 1461. од лу чио да јој по ша ље 
у су срет три вла сте ли на, ко ји су би ли ду жни да оба ве сте вла сти о 
ње ним на ме ра ма. Од лу че но је да се „пре све тлој го спо ђи гро фи ци 
Це ља” до де ли за ста но ва ње јед на ку ћа и да се за три да на тро ши на 
ње ну хра ну по осам пер пе ра днев но. Већ 12. ав гу ста узе та је ку ћа 
Ја ни ја Гра ди ћа, не ка да шњег ам ба са до ра ње ног оца. Вла сни ци су 
се, ме ђу тим, ус про ти ви ли, па је Вла да 23. ав гу ста мо ра ла прет ња-
ма да до би је кљу че ве и да при си ли вла сни ке да уре де стан. По што 
се усе ли ла, Се нат је 31. ав гу ста од лу чио да јој, два пу та сед мич но 
до кра ја сеп тем бра, ша ље у хра ни по пет пер пе ра. Гра ди ће ва ку ћа 
је, та ко ђе, би ла из најм ље на до кра ја сеп тем бра. Град ске вла сти су 
на сто ја ле да је сме сте у ку ћу по кој ног бо сан ског вој во де Ра до сла ва 
Па вло ви ћа, из ко је је тре ба ло исе ли ти не ког чи нов ни ка.

Док се то до га ђа ло, Кан та ку зи на је по сре до ва ла да се вра ти 
де по зит Бе о град ске ми тро по ли је, ко ји је 1440. оста вио ми тро по лит 
Гри го ри је код вла сте ли на ђур ђа Гу че ти ћа и ње го вог си на Ма ри на. 
Гри го ри је је био члан ве ли ке прат ње де спо та ђур ђа, ко ји је пу то-
вао у зе ту. Се нат је од го во рио да те ства ри ни су пре да те оп шти ни, 
већ при ват ним ли ци ма, ко ја је ди но сно се од го вор ност за њих. Као 
у сва ком дру гом слу ча ју, упу ћи вао је стран ке на суд.85 Кан та ку зи на 
је, у ме ђу вре ме ну, већ тра жи ла га ли ју ко јом би от пу то ва ла на Крф. 
Ду бро вач ке вла сти су је 4. сеп тем бра од вра ћа ле од пу та, јер би се 
из ло жи ла опа сно сти на мо ру, ако бу де пу то ва ла њи хо вом га ли јом. 
Ипак, оста ла је упор на и Вла да јој је на шла га ли ју. Већ 15. сеп тем-
бра иза бра ла је три осо бе да је опре ме, а сле де ћих да на снаб де-

83 L. Thal lezy–A. Aldsy, н. д., 250–252; I. Tkal čić, н. д. II, 279 (бр. 219).
84 Kro ni ka gro fov celj skih, 61
85 „Re spon den di do mi ne Cat ha cu si ne pro eo qu od pe tit de re bus ec cle sie de po si ta tis ali as per Me tro-

po li tum Bi o gra di”. М. Ди нић, По клад бе о град ског ми тро по ли та Гри го ри ја, 29–30. Исти де по зит 
по тра жи ва ли су у апри лу 1461. и ам ба са до ри де спо та Сте фа на Сле пог. М. Ди нић, По клад 
бе о град ског ми тро по ли та Гри го ри ја, 29. У де по зи ту су би ли злат ни и сре бр ни пред ме ти: пр сте-
ње, мин ђу ше, ко је су но си ле „же не Срп ки ње”, за тим ча ше, чи ни је, цр кве не са су де, сре бро, 
све ште нич ке оде жде. По сле смр ти ми тро по ли та Гри го ри ја, то бла го је при па ло Бран ко ви-
ћи ма. Де ца де спо та ђур ђа упор но су се бо ри ла да га до би ју. Ус пе ла је ца ри ца Ма ра сле де ће 
го ди не. М. Спре мић, Де спот Ђу рађ Бран ко вић и ње го во до ба, 257, 259, 543.

гла вра ти ти, јер су је Тур ци ко нач но за у зе ли. Ни су се мо гли вра ти-
ти ни ње ни чи нов ни ци и вој не по са де, ко је је сво је вре ме но до ве ла. 
Већ то ком 1459, Сте фан и она упу ти ли су по слан ство у Ду бров ник. 
Тра жи ли су да до ђу у град. Ма да је би ло пред ло га да се ве ћа ње 
од ло жи, Се нат је 3. но вем бра од био мол бу. Је ди но им је по ну дио 
пре воз до Ал ба ни је, у ко ју су же ле ли да иду.80 Два ме се ца доц ни је, 
сти гла је но ва њи хо ва ам ба са да, опет с мол бом за до ла зак. Ду бров-
ча ни су 17. ја ну а ра 1460. од го во ри ли да са да ни је вре ме за до ла зак, 
али ако ин си сти ра ју, мо гу до ћи, јер је њи хов град отво рен и сло-
бо дан.81 

У ав гу сту 1460. де спот Сте фан Сле пи до шао је у Ду бров ник, 
без Кан та ку зи не, али, мо лио је не што у ње но име. Град ске вла сти 
су од би ле мол бе. за тим је про ду жио у Ал ба ни ју, где се оже нио Ан-
ге ли ном, кћер ком ар ба на шког го спо да ра ђур ђа Ари ја ни та.82 Та ко 
је по стао па ше ног ђур ђа Ка стри о та Скен дер бе га. Са ма Кан та ку-
зи на мо ли ла је кра јем 1460. Ду бров ча не, пре ко сво га по сла ни ка, 
не ког мо на ха, да јој до зво ле да до ђе у град. Од го во ри ли су 4. де-
цем бра да мо же до ћи, као у сло бод ну и отво ре ну зе мљу. Ни је, ме-
ђу тим, та да кре ну ла на пут. У про ле ће 1461. вра тио јој се брат де-
спот Сте фан са же ном. Тек он да је од лу чи ла да оде на Крф. По што 
су Тур ци 1460. за у зе ли Мо ре ју, по ро ди ца де спо та То ме Па ле о ло га 
скло ни ла се на Крф. Сâм То ма еми гри рао је у Ита ли ју, и, по сле 
не ко ли ко го ди на, умро у Ри му. На Крф је до шла и ње го ва кћер ка 
Је ле на, удо ви ца де спо та Ла за ра Бран ко ви ћа, Кан та ку зи ни на сна ха. 
за пут на Крф био је по тре бан но вац.

Ка ко се по сле 1460. Кан та ку зи на ви ше не по ми ње као др жа-
лац по се да у хр ват ским зе мља ма, ре ши ла је да про да сво ја пра ва, 
ко ја су јој још при зна ва на. У ма ју 1461, у сво је име и у име, ка ко је 
на ве де но „mag ni fi ci do mi ni Step ha ni reg ni Ras sie de spo ti”, про да ла 
је сво је гра до ве ба ну Ја ну Ви тов цу и бра ћи Си ги смун ду и Вал та-
за ру „de Weyspri ack”. На бра ја ју ћи их ре дом, на ве ла је на пр вом 
ме сту „ва рош на бр ду Гра де цу по крај за гре ба” („ci vi ta tem Mon-
ti sgre cen sis iux ta Za gra bi am”), за тим Ме двед град, Ра ко вац, град и 
твр ђа ву Ва ра ждин, Ви ни цу, Ве ли ки и Ма ли Кал ник, Ко прив ни цу, 
твр ђа ву Ка мен град и по ла при хо да од Ча ков ца, Штри го ва и ђур-
ђев ца. Куп ци су јој ис пла ти ли 62.000 злат них фло ри на угар ске и 
мле тач ке мо не те. Са име ном и ти ту лом „Nos Kat he ri na dei gra tia 
con dam il lu stris prin ci pis et do mi ni Ul ri ci Ci lie, Or tem bur ge Za go ri-

80 D. Di nić-Kne že vić, Srem ski Bran ko vi ći, Is tra ži va nja, 4 (1975) 20–21.
81 J. Ta dić, Pro met put ni ka u sta rom Du brov ni ku, Du brov nik 1939, 95.
82 Fr. Ba bin ger, Das En de der Ari a ni ten, Bayerische Aka de mie der Wis sen schaf ten. Phi lo sop hisch-Hi-

sto rische klas se. Sit zung be ric hte, 4 (1960) 14–14.
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се стре Ма ре, очи глед но до би је на од сул та на Мех ме да II Осва ја ча 
(1451–1481). Ма ра је би ла с њим у до брим од но си ма, увек вер на, 
ода на и по слу шна. Ка ко се ра ди ло о „нај дра го це ни јој” ре ли кви ји, 
од мах су по че ли пре го во ри о от ку пу. за Мле ча не је би ла још ва-
жни ја по ну да Кан та ку зи не да, са Ма ром, по сре ду је око скла па ња 
ми ра са сул та ном.89 На и ме, они су се 1463. упу сти ли у те жак и ис-
цр пљу ју ћи рат с тур ским ца рем. Мо жда је и он ра чу нао на по сред-
ни штво се ста ра Бран ко вић, кад је одо брио Кан та ку зи нин до ла зак. 
Без ње го ве до зво ле, од пу та не би би ло ни шта. У сва ком слу ча ју, у 
та квим по ли тич ким при ли ка ма, кћер ка де спо та ђур ђа кре ну ла је 
на Ис ток. Кан та ку зи на је от пу то ва ла у ле то 1469. и у дру гој по ло-
ви ни ав гу ста сти гла је у Ду бров ник. У ње му је оста ла око ме сец и 
пô да на, све до по чет ка ок то бра. Ду бро вач ке вла сти су 6. ок то бра 
иза бра ле че ти ри вла сте ли на да је от пра те до гра ни це, по што се 
ра ди ло о осо би ви со ког ран га.90 Опро стив ши се од ње, по же ле ли 
су јој сре ћан пут. Он ни је био ни лак ни кра так. Да ни ма је цељ-
ска гро фи ца, сла вон ска ба ни ца, прин ци пе са и кње ги ња Рим ског 
цар ства, на ко њу, про ла зи ла кроз Тур ску ца ре ви ну. Ишла је кроз 
зе мљу сул та на ко ји је уни штио др жа ву ње ног оца. Су сре ћу ћи се са 
сва ко ја ким при зо ри ма, пу то ва ла је у Је же во, крај Се ра, где је жи ве-
ла се стра Ма ра. Су срет две се стре мо рао је би ти дир љив, јер се мо-
жда ни су ви де ле три де сет пет го ди на. Рас та ле су се као де вој чи це, 
а са ста ле су се као уве ле ста ри це.

Кан та ку зи на је до шла у пот пу но но ву сре ди ну. Под за шти-
том сул та на Мех ме да II, сво га па стор ка, Ма ра је жи ве ла у Је же ву 
окру же на срп ском вла сте лом и мо на си ма. Сма тра ју ћи се на след-
ни ком срп ских вла да ра, из да ва ла је по ве ље ко је је ове ра ва ла пе ча-
том сво га оца. Ис ту пи ла је као за штит ник Ца ри град ске па три јар-
ши је, а ње на по себ на бри га би ли су све то гор ски ма на сти ри, у чи-
јој је бли зи ни жи ве ла. Пре у зе ла је бри гу о стон ском до хот ку, ко ји 
су Ду бров ча ни по сле за пу сте ња срп ског ма на сти ра Св. Ми ха и ла 
и Га ври ла у Је ру са ли му ис пла ћи ва ли Хи лан да ру и Св. Па влу.91 У 
свим тим по сло ви ма по че ла је да јој по ма же Кан та ку зи на.

Кан та ку зи на се од мах укљу чи ла у пре го во ре о скла па њу тур-
ско-мле тач ког ми ра. же ле ла је да учи ни не ку услу гу Ве не ци ји, да 
би обез бе ди ла ње ну по моћ бра ту Сте фа ну. Се стре су пред ло жи ле 
сул та ну да по ве де пре го во ре о ми ру, пре не го што кре не на мле-

89 И. Бо жић, Бе ле шке о Бран ко ви ћи ма, 106–107; Фр. Ба бин гер, Мех мед Осва јач и ње го во до ба, Но ви 
Сад 1968, 232–233; Исти, Re li qu i en schac her am Osma nen hof im XV Ja hr hun dert, Bayer. Akad d. Wis-
sen schaf ten, Heft 2, Műn chen 1956, 9–10.

90 J. Ta dić, Pro met put ni ka, 102.
91 Р. Ћук, Ца ри ца Ма ра, Исто риј ски ча со пис, 25–26 (1978–1979) 75–95.

ла је по са ду дво пе ком и оста лим по треб ним ства ри ма. Ме ђу тим, 
гро фи ца ни је мо гла да кре не, док ни је ис пла ти ла по са ду за пр вих 
де сет да на, и док два вла сте ли на ни су за јам чи ла да ће ис пла ти ти 
по са ду за це ло пу то ва ње. Тек он да је ис пло ви ла из ду бро вач ке лу-
ке.86 По сле то ли ко го ди на про ве де них на за па ду, сти гла је на Крф, 
на ко ме су се оку пља ле из бе гли це из Тур ске. Ни је, ме ђу тим, оста ла 
ме ђу Гр ки ња ма. Вра ти ла се на за пад, где ју је че као њен брат де-
спот Сте фан Сле пи.

за хва љу ју ћи нов цу ко ји је још има ла, Кан та ку зи на је, за јед но 
са бра том Сте фа ном, око 1465. ку пи ла од го рич ког гро фа Ле о нар-
да (1456–1500) ве ли ки, али оро ну ли за мак Бе о град, на ле вој оба ли 
ре ке Та ља мен та, ју го за пад но од Уди на. Ње го во име под се ћа ло ју 
је на отаџ би ну. Го рич ки гро фо ви би ли су у срод ству с Цељ ским, а 
Ур лих II био је од 1443. ста ра тељ Ле о нар да и ње го ве бра ће, по што 
им је отац ра но умро. Са ма Кан та ку зи на дру го ва ла је с Ле о нар-
до вом мај ком Ка та ри ном Га ра; до бро је зна ла Ле о нар да као де ча-
ка и на зи ва ла га си ном. за мак је ду го био у вла сни штву го рич ких 
гро фо ва, док је вр хов ни го спо дар Уди на и це ле Фур ла ни је би ла 
Ве не ци ја. Она је по ка за ла су сре тљи вост пре ма Кан та ку зи ни при 
ку по ви ни овог по се да.87

Ка ко би ло да би ло, Кан та ку зи нин но вац бр зо се то пио. Ми-
ни мал ни при хо ди ни су мо гли да обез бе де при сто јан жи вот ни њој 
ни бра ту, ко ји је до би јао де цу. Не ма шти на, и не са мо она, учи ни ла 
је да гро фи ца до не се круп ну од лу ку: да за у век на пу сти крај у ко-
ме је про жи ве ла 35 го ди на. Ре ши ла је да оде се стри Ма ри у Тур ску. 
Ње ну од лу ку ни је сле дио брат Сте фан, ко ји је про вео као та лац 
де вет го ди на у осман лиј ској др жа ви, сва шта пре жи вео и до жи вео 
осле пље ње. Ме ђу де цом де спо та ђур ђа, остао је нај ве ћи про тив-
ник Ту ра ка. Пре по ла ска, Кан та ку зи на је по за вр ша ва ла по сло ве. 
Оста ју ћи за хвал на ца ру Фри дри ху III Хаб збур шком на да ро ва њу 
Кр шког, по себ ном не мач ком ис пра вом од 3. ју ла 1469. опро сти ла 
се и од овог по се да.88 Сле дио је ра ста нак од сле пог бра та и од ла зак 
на пут без по врат ка.

По сто јао је не по сред ни по вод за Кан та ку зи нин пут. Ка ко је 
при ли ком ку по ви не Бе о гра да (Bel ga ra do in Fri u li) ус по ста ви ла ве-
зу с Мле ча ни ма, већ 11. мар та 1469. по ну ди ла им је сво је по сре-
до ва ње за от куп ха љи не Ису са Хри ста, ко ја је би ла у по се ду ње не 

86 J. Ta dić, Pro met put ni ka, 101–102.
87 А. Ву ко ма но вић, Жи вот ар хи е пи ско па Мак си ма, Гла сник Дру штва срб ске сло ве сно сти, 11 

(1859) 126; Рим нич ки Ср бљак, Срп ски Си он, 15 (1905) 549–551; M. Kos, Srb ski Bran ko vi ći in go rič ki 
gro fje, Ča so pis za slo ven ski je zik, knji žev nost in zgo do vi no, 2 (1920) 94.

88 А.Ивић, н. д., 48–49.
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сни ка Те о до ра Спан ду ђи на. Ње гов отац Ма ти ја је био ви зан тиј ски 
пле мић, већ у слу жби ца ра Фри дри ха III Хаб збур шког, док је мај ка 
по ти ца ла из по ро ди це Кан та ку зин. Ка да је по чет ком 1472. мле тач-
ки ам ба са дор са Кр фа сти гао у Ве не ци ју, са ве то вао је да би би ло 
до бро да зва нич ни мле тач ки пред став ник по ђе с њим на двор се-
ста ра Бран ко вић, па тек он да на Пор ту. Се нат је иза брао Мар ка 
Ауре ли ја. Он је, ме ђу тим, сти гао са мо до Кр фа, јер се оче ки ва ло 
да ита ли јан ске др жа ве скло пе са вез за бор бу про тив Ту ра ка. На 
под сти цај сул та на, ко ји се спре мао на рат про тив вла да ра Бе лог 
Ов на Узун Ха са на, на Крф је сти гао Сте фан, гла сник Ма ре и Кан-
та ку зи не. Од мах је за тра жио да по ве де Мар ка Ауре ли ја на Пор ту. 
Мле ча ни су се, ме ђу тим, ус те за ли, же ле ћи да ви де шта ће ура ди ти 
Узун Ха сан. за то су пре да ли Сте фа ну од го вор, у ко ме се ка же да су 
„упо зна ли љу бав и бла го на кло ност пре све тлих го спо ђа, као и њи-
хо ву ода ност хри шћан ству, та ко да су им сви хри шћа ни на кло ње-
ни”. Што се ти че пре го во ра са сул та ном, сма тра ли су да тре ба да 
бу ду ве о ма опре зни. за у зев ши та кав став, вра ти ли су Мар ка Ауре-
ли ја са Кр фа у Ве не ци ју.95

Од 1472. по сред ник за скла па ње тур ско-мле тач ког ми ра би ла 
је са мо Ма ра. Ра ди ла је све до 1475, али ни је по сти гла ни шта. за то 
вре ме, Кан та ку зи на је за вр ша ва ла сво је по сло ве. У то ку 1472. већ 
по ми ња ни по сла ник Те о дор за вр шио је за њу у Ве не ци ји по сло ве 
у ве зи са Бе о гра дом у Фур ла ни ји. У ње му је жи вео де спот Сте фан 
Сле пи у све ве ћој бе ди. Гроф Ле о нард Го рич ки при стао је да вра-
ти но вац ко ји је до био за от куп, а да де спот оста не и да ље у зам ку. 
Још је за мо лио Мле ча не, под чи јом је за шти том Сте фан у ства ри 
био, да се бри ну о ње му.96 И по чет ком 1473. по сла ник „цељ ске кње-
ги ње” пу то вао је, пре ко за дра и Ве не ци је, у Бе о град у Фур ла ни ји 
(Bel gra do in Fri u li).97 У ње га су, или ка ко се ка же у до ку мен ту, „у 
дом де спо та Ср би је”, Мле ча ни на се ли ли не ког Ни ка ши на, ко ји је 
од ла зио Ма ри и био с њом у до брим од но си ма. То су учи ни ли да 
би би ли бо ље оба ве ште ни о скла па њу ми ра. зна се да је Ни ка шин 
1473. ишао, пре ко Ду бров ни ка, на Ис ток.98 Као Сте фа нов по сла-
ник, у сеп тем бру сле де ће го ди не про шао је кроз Ве не ци ју, а у ок-
то бру је био у Ду бров ни ку. По се тио је се стре Бран ко вић, а он да је 

95 Исто, 110–112.
96 M. Kos, Srb ski Bran ko vi ći in go rič ki gro fje, 94; И. Бо жић, Бе ле шке о Бран ко ви ћи ма, 110.
97 И. Бо жић, Ко ле ба ње Мах мудпа ше Ан ђе ло ви ћа, При ло зи за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол-

клор, књ. XLI, св. 3–4 (1975) 166; Исти, Бе ле шке о Бран ко ви ћи ма, 105–106.
98 И. Бо жић, Бе ле шке о Бран ко ви ћи ма, 114, 117.

тач ки Не гро понт. Сул тан је пред лог од био, с обра зло же њем да је 
уло жио огром на сред ства у по ду хват. за у зев ши 12. ју ла 1470. Не-
гро понт, при стао је на пре го во ре и на по сред ни штво се ста ра Бран-
ко вић. У ок то бру 1470. сти гла су два њи хо ва по сла ни ка у Млет ке, 
од ко јих се за јед ног из ри чи то ка же да је иза сла ник „Ca te ri ne uxo ris 
qu on dam mag ni fi ci co mi tis Ci lie”. Они су из ја ви ли да су се њи хо ве 
го спо да ри це, из соп стве них по бу да, тру ди ле да на го во ре сул та на 
на скла па ње при мир ја, јер су обе хри шћан ке, и, као та кве, на кло-
ње не су свим хри шћа ни ма, а на ро чи то Мле тач кој ре пу бли ци.92

Мле тач ке вла сти иза бра ле су два ам ба са до ра да оду код сул-
та на. До бив ши 27. но вем бра 1470. упут ство, от пу то ва ли су, пре-
ко Кр фа, Ма ри и Кан та ку зи ни. Пр вој су но си ли по клон од 200, а 
дру гој од 150 ду ка та. По што су им за хва ли ли на по сре до ва њу и 
до би ли по треб на оба ве ште ња, тре ба ло је да оду на Пор ту. Се стре 
су их при ми ле ве о ма ср дач но, ле по уго сти ле и ука за ле им ве ли ке 
по ча сти. У скла ду с тур ским за ко ни ма, до би је не по кло не пре да ле 
су сул та ну. за тим су, о свом тро шку, лич но од ве ле ам ба са до ре у 
Ис тан бул. Раз го во ри, на жа лост, ни су до ве ли до спо ра зу ма. О то ме 
је до нео ве сти Ма рин по сла ник, ко ји је по чет ком ју ла 1471. сти гао 
у Ве не ци ју.93 Цео по ду хват дао је, ме ђу тим, дру ги ре зул тат. Кан та-
ку зи на је ви де ла Ца ри град, не ка да шњу ви зан тиј ску пре сто ни цу, 
са да сто ли цу сул та на.

Ка да је је дан мле тач ки по сла ник умро у Истам бу лу, дру ги се 
скло нио код се ста ра Бран ко вић. У сеп тем бру 1471. на ло же но му 
је да им се за хва ли на по сре до ва њу и да их оба ве сти да је мле тач-
ка вла да, из љу ба ви пре ма њи ма, да ла, у две ра те, њи хо вом бра ту 
Сте фа ну 300 ду ка та. Кан та ку зи на је, на соп стве но тра же ње, до би-
ла по себ ну про пу сни цу, што ука зу је на евен ту ал ну на ме ру да се 
вра ти на за пад. У за ме ну за по кло не ко је су пре да ле сул та ну, из 
Мле та ка су им по сла ти но ви: фи не тка ни не за оде ћу обе ју го спо ђа 
и тка ни не за њи хо ве слу жав ке. Се на то ри су твр ди ли да су то нај-
бо љи по кло ни ко ји су се мо гли на ћи. Ипак, ни су усво ји ли пред лог 
да се се стре оба ве жу на ту ма че ње мле тач ких по ли тич ких ста во-
ва на Пор ти. По што је сти гао у Ве не ци ју њи хов по сла ник Сте фан, 

„раз бо рит и од ме рен чо век”, Се нат је 20. сеп тем бра 1471. са ста вио 
пи смо обе ма се стра ма.94 

Вра тив ши се из Тур ске на Крф, мле тач ки по сла ник оба ве стио 
је се стре Бран ко вић да на ста вља да ра ди на скла па њу ми ра. Да ју-
ћи под сти цај тим на по ри ма, оне су упу ти ле у Ве не ци ју свог гла-

92 И. Бо жић, Бе ле шке о Бран ко ви ћи ма, 147; Фр. Ба бин гер, Мех мед Осва јач, 244.
93 И. Бо жић, Бе ле шке о Бран ко ви ћи ма, 108–109.
94 Исто, 109.
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нуо и по чео да се по на ша оси о но. По сле Сте фа но ве смр ти, од у зео 
је ње го вој по ро ди ци ве ћи део ње них не знат них при хо да. Мле тач-
ки Се нат му је у ав гу сту 1477. од у зео ка пе тан ску част и пра во да 
упра вља Бе о гра дом. Оста вио је де спо ти ци Ан ге ли ни да се са мо 
бри не о упра вља њу има њем и уби ра њу при хо да „и да не ма ни-
ка квог ста ре ши ну у соп стве ној ку ћи”, осим мле тач ког на ме сни ка 
Фур ла ни је.103 Иако је Ан ге ли на на и ме но ва ла но вог ка пе та на, су се-
ди су и да ље уз не ми ра ва ли ње не по да ни ке, па је Мле тач ка ре пу-
бли ка 1478. по сла ла у Бе о град од ред на јам ни ка.104

Кан та ку зи на ни је мо гла да ути че на не при ли ке у Бе о гра ду, 
јер је сул тан њу ба цио у там ни цу. Ста ри срп ски ле то пи си под 1476. 
го ди ном на во де да „кра љи ца Ла за ре ва кћи опа де го спо ђу Кан та-
ку зи ну у ца ра, и узе ју цар и му чи је”.105 Би ла је то по след ња бо сан-
ска кра љи ца Ма ра (Је ле на), кћи де спо та Ла за ра Бран ко ви ћа, Кан-
та ку зи ни на бра та ни ца. И ра ни је и ка сни је, би ла је по зна та као зла 
же на, на ро чи то бес кру пу ло зна у на сто ја њу да до ђе до нов ца. И 
она је жи ве ла у Тур ској, а оми ље ни оби чај био јој је да по тра жу је 
де по зи те умр лих чла но ва по ро ди це Бран ко вић. У ве ћи ни слу ча-
је ва, ни је има ла ни ка кво пра во, али је би ла упор на.106 жр тва ње не 
ин три ге би ла је и Кан та ку зи на, по го то во што је сул та ну ма ло тре-
ба ло да за тво ри сво ју ду жни цу.

Мле ча ни су у апри лу 1477. зна ли да је Кан та ку зи на у тур-
ском за тво ру, а у ав гу сту су ис ти ца ли да је „у ру ка ма Ту ра ка”.107 
Сул тан не са мо да ни је опра штао Кан та ку зи нин дуг већ је на сто-
јао, по што-по то, да до ђе до нов ца. Пре ко Ах мет-бе га Хер це го ви ћа, 
по тур че ног си на хер це га Сте фа на Вук чи ћа, са знао је да го рич ки 
гроф Ле о нард же ли да от ку пи Бе о град. Ка ко је у Ве не ци ји за сул-
та на за вр ша вао по сло ве Је вре јин Си мон, он је пре дао гро фу пи-
смо Мех ме да II од 9. фе бру а ра 1480, ко јим је тра же но од Ле о нар да 
да за Бе о град пла ти 5.400. ду ка та. Пре ци зи ра но је да но вац пре да 
бо сан ском сан џак-бе гу Аја зу, код ко га су већ би ла Кан та ку зи ни на 
пи сма о ку по ви ни зам ка.108 По че ла је пре пи ска, ко ја је тра ја ла то-
ком 1480. и 1481, а са др жи 39 пи са ма, из ко јих се ви ди да је сул тан 
удво стру чио це ну. Ис ти чу ћи да је за мак тро шан, гроф је твр дио 
да је по ну дио са мо по ло ви ну су ме. О то ме је оба ве стио сул та на и 

103 И. Бо жић, Бе ле шке о Бран ко ви ћи ма, 118.
104 L. Thal loczy, Bruc kstűc ke aus der Geschic hte der nord we stlic hen Balkanländer IV. Zur De spo ten fa mi lie 

Bran ko vić, Wis sen scha ftlic hen Mit te i lun gen aus Bo snien und Her ce go vi na, 3 (1895) 345.
105 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски ро до сло ви и ле то пи си, Бе о град–Ср. Кар лов ци 1927, 251.
106 ђ. То шић, По след ња бо сан ска кра љи ца Ма ра (Је ле на), збор ник за исто ри ју Бо сне и Хер це го ви-

не, 3 (2002) 52.
107 И. Бо жић, Бе ле шке о Бран ко ви ћи ма, 118.
108 L. Thallczy, Bruc ktűc ke, 358.

оти шао на Пор ту.99 Пре по ру ке му је мо гла да ти са мо Ма ра, јер је 
Кан та ку зи на већ би ла у ло шим од но си ма са сул та ном.

Од до ла ска Кан та ку зи не у Тур ску, Мех мед II се за ла гао да она 
на пла ти не ких 500 ду ка та од ду бро вач ког вла сте ли на Па ла ди на 
Гун ду ли ћа. Био је то ис так ну ти ди пло ма та, ко ји је у име род но га 
гра да од ла зио де спо ту ђур ђу Бран ко ви ћу, хер це гу Сте фа ну Вук-
чи ћу, су ла та ну Мех ме ду II, на пуљ ском кра љу Фе ран теу, а оба вљао 
је ди пло мат ске ми си је и за ра чун Скен дер бе га.100 С њим је Кан-
та ку зи на би ла у не ком по слу, али јој је остао ду жан 500 ду ка та. О 
сво ме ду гу из дао је од го ва ра ју ћи до ку мент. Сул тан је, опет, са сво је 
стра не, имао не ко нов ча но по тра жи ва ње од Кан та ку зи не. Ра чу нао 
је да ће до би ти но вац, ако их она на пла ти од Гун ду ли ћа. Она је већ 
1470. тра жи ла од ду бро вач ких вла сти за до во ље ње прав де, а по др-
жа ли су је сул тан и се стра Ма ра. Ду бров ча ни су их упу ћи ва ли на 
во ђе ње суд ског спо ра. Две го ди не ка сни је, Ма ра је по сла ла ам ба-
са до ра у Ду бров ник, а 1475. сти гли су по сла ни ци и са ме Кан та ку-
зи не. Се нат јој је опет по ну дио „прав ду”, и упу тио од го ва ра ју ћи 
од го вор њој и сул та ну. Узи ма ју ћи ствар у сво је ру ке, Мех мед II је 
1477. по слао „скла ва” у Ду бров ник, с ис пра вом ко ју је Гун ду лић 
дао Кан та ку зи ни. Тра жио је од мах свих 500 ду ка та. Ду бров ча ни су 
опет ну ди ли по кре та ње суд ског спо ра, на пи са ли су пи смо сул та ну 
и да ли „скла ву” по клон у вред но сти од 30 ду ка та.101

Уви ђа ју ћи да Кан та ку зи на не мо же да на пла ти но вац од Гун-
ду ли ћа, сул тан је на сто јао да она, на дру ги на чин, до ђе до нов ца. 
Од кра ја 1477. по ку шао је да про да њен Бе о град у Фур ла ни ји, по-
го то во што је ок то бра 1476. умро де спот Сте фан Сле пи, жи ве ћи 
до кра ја у оску ди ци и не ма шти ни. Пред смрт, на пи сао је, на срп-
ском, чу ве но пи смо ду бро вач ком кне зу и вла сте ли, оста вља ју ћи им 
у ама нет сво ју по ро ди цу. На по ме нув ши да те ста мен том не ма шта 
да оста ви, ни је ја ди ко вао над сво јом бо ле шћу и смр ти. же лео је Ду-
бров ча ни ма са мо да ка же: „Вла сте ле, мо лим вас, не мој те оста ви ти 
мо ју Ан ге ли ну и мо ју де цу да по ги ну по ме не.”102

Још за жи во та, де спо та Сте фа на су у фур лан ском Бе о гра ду 
оме та ли мно ги. Пре свих, не ки „Оли вер или Ол вин” („Oli ve ri um 
seu Ol vi num”). Из го ва ра ју ћи се у по чет ку да де спо та тре ба за шти-
ти ти од го рич ког гро фа, при ка зи вао се као ње гов при ја тељ и Кан-
та ку зи на га је на и ме но ва ла за ка пе та на Бе о гра да. Њу је бр зо об ма-

99 Исто, 112–113.
100 И. Бо жић, Ду бров ник и Тур ска у XIV и XV ве ку, Бе о град 1952, 75, 136, 151-156, 180, 219, 278, 341; 

M. Спре мић, Ду бров ник и РА ГОН ЦИ, 1442–1495, Бе о град 1971, 19–267.
101 Љ. Сто ја но вић, Ста ре срп ске по ве ље и пи сма, 1–1, Бе о град–Ср. Кар лов ци 1934, 161–162.
102 Љ. Сто ја но вић, н. д.



БА
Ш

ТИ
Н

А

105

104 105

ужи ва њу зам ка, ко је је пре да ла гро фу Ле о нар ду. Ка лу ђер Мар ко 
оти шао је у Беч да оба ве сти де спо ти цу Ан ге ли ну о Си мо но вој про-
да ји и да за мо ли ца ра Фри дри ха III за ин тер вен ци ју. Цар, де спо-
ти ца Ан ге ли на и дру ги на го ва ра ли су го рич ког гро фа да он пла ти 
3.200 ду ка та, са мо да не ис пу сти Бе о град. за мак је и да ље др жао 
ђор ђе Хре бља но вић, ко ји је био во љан да га пре да са мо го рич ком 
гро фу.

Да би оства рио про да ју у ко рист сул та на, Си мон је от пу то вао 
гро фи ци Кан та ку зи ни, да до би је ње ну до зво лу. за то вре ме, цар 
Фри дрих III за ла гао се у Мле ци ма за де спо ти цу Ан ге ли ну и гро фа 
Ле о нар да, ко ме су не ки чак са ве то ва ли да осво ји Бе о град. Цар је 
тра жио да Ве не ци ја про гла си Си мо но ву про да ју не ле гал ном, још 
пре не го што он стиг не из Тур ске да узме но вац. Де спо ти ца је тра-
жи ла од гро фа на име от ку па 1.500 фо рин ти, ве ро ват но ра чу на-
ју ћи да узме по ло ви ну, јер је пра ва вла сни ца би ла Кан та ку зи на. 
Гро фов иза сла ник у Ве не ци ји до био је оба ве ште ње да је Си мон 
про дао Бе о град, али под усло вом да га Ле о нард мо же от ку пи ти 
до ђур ђев да на 1481. Ако то не учи ни до тог да ту ма, гу би пра во 
ку по ви не. за то је гро фу са ве то ва но да се од мах на го ди са де спо ти-
цом Ан ге ли ном. за то вре ме, мле тач ке вла сти су, рас пра вља ју ћи о 
це лом слу ча ју, ис та кле да је гро фи ца Кан та ку зи на пре да ла свом 
бра ту Бе о град са мо на ужи ва ње. Док се че ка по вра так Си мо на, ис-
та кле су да ће им би ти ра ди је да но вац при ми де спо ти ца Ан ге ли-
на не го сул тан. за то вре ме, без вољ ни Ле о нард ни је пред у зи мао 
ни шта.113

Про да ја Бе о гра да ишла је, нај ве ћим де лом, ми мо Кан та ку зи-
не. У ју ну 1481. сти гла су пи сма ко ја је упу ти ла го рич ком гро фу, 
пре ко сво га ду хов ни ка ка лу ђе ра Ана ста зи ја у Мле ци ма. Док је жи-
ве ла на за па ду, из да ва ла је до ку мен та на не мач ком и ла тин ском 
је зи ку; из Тур ске је пи са ла на срп ском, а гла со но ше су јој би ли срп-
ски мо на си. Пи смо ко је је сти гло у Фур ла ни ју би ло је на срп ском, 
па је вра ће но у Ве не ци ју на пре во ђе ње. Сам го рич ки гроф жи вео 
је по ву че но, да ле ко од сво је гро фо ви је, у зам ку Брук код Лин ца. 
Кан та ку зи на му се жа ли ла ка ко хо ће да јој от му Бе о град. На по ми-
њу ћи да га зна од де тињ ства, на зи ва ла га је си ном. Би ла је ве о ма 
за до вољ на што су га дир ну ле ве сти да са њо ме ло ше по сту па ју, да 
је му че и би ју. Ја вља ла је да ни је до бро што је пи сао сул та ну, јер се 
бо ја ла да ће с њом по сту па ти још го ре. По што је жи ве ла у стра ху, 
сма тра ла је да би би ло бо ље да је по слао усме ну по ру ку, као што 
му је она са да по сла ла по ка лу ђе ру Ана ста зи ју. На по ме ну ла је да 
је сво јој сна хи Ан ге ли ни са мо по зај ми ла до ку ме нат ко ји се од но си 

113 Исто, 349–350. 

Кан та ку зи ну, ин си сти ра ју ћи да се пи смо пре да пр во њој, јер је жи-
ве ла у ме сту на осам да на хо да од Ис тан бу ла. И ра ни је у нов ча ним 
не во ља ма, ње гов по ло жај се по гор шао, јер су Тур ци про ва ли ли у 
Фур ла ни ју и спа ли ли сва ме ста из ме ђу Со че и Та ље мен та.109

за то вре ме Кан та ку зи на је на сто ја ла да она, а не сул та нов 
агент, про да Бе о град. По сла ла је у Ве не ци ју мо на ха Ана ста зи ја, 
а гро фу Ле о нар ду ка лу ђе ра Мар ка, у прат њи свог „слу жбе ни ка” 
ђур ђа „Ср би на”. С пи смом од 30. ју на 1480, Мар ко је сти гао гро фу 
у да ле ки Линц и 28. ав гу ста из дао пи сме ну по твр ду да је од ње га 
при мио 28 гул де на и јед ног ко ња на име от ку па Бе о гра да. за тим 
је ђу рађ Хре бља но вић („Jorg Gre be lian”), Ан ге ли нин ка пе тан Бе о-
гра да, за ло жио гро фу Ле о нар ду је дан млин, ко ји је при па дао зам-
ку, за 240 ду ка та. Тај но вац је ка лу ђер Мар ко од нео Кан та ку зи ни, 
та ко ђе на име про да је Бе о гра да.110

за то вре ме по ло жај де спо ти це Ан ге ли не и ње не де це у Бе о-
гра ду још ви ше се по гор шао. Ње не по да ни ке су стал но на па да ли 
су се ди, би ла је све си ро ма шни ја. На под сти цај Кан та ку зи не, оти-
шла је, са си но ви ма ђур ђем и Јо ва ном, ца ру Фри дри ху III Хаб збур-
шком у Беч. Ле по при мље на, до би ла је 1479. за мак Вај тер сфелд 
(We i ter sfeld) у Шта јер ској. за уз врат, она и си но ви за кле ли су се на 
вер ност. Под за шти том ца ра би ла је око две го ди не, а он да је за мак 
дат дру го ме.111

Док је де спо ти ца Ан ге ли на би ла код ца ра, Бе о гра дом је упра-
вљао њен ка пе тан ђор ђе Хре бља но вић. Са знав ши за сул та но ву 
про да ју, она је са це лом ства ри упо зна ла ца ра. Об ја сни ла је да је 
Кан та ку зи на њој пре да ла Бе о град и овла сти ла је да при ма но вац, 
ако га от ку пи го рич ки гроф. Цар и Ан ге ли на су, по себ ним пи сми-
ма, под ста кли гро фа на от куп. На рав но, у исто вре ме на про да ји је 
ра дио у Ве не ци ји већ по ме ну ти Си мон. Ка да му се ја ви ло ви ше ку-
па ца, по ру чио је гро фу Ле о нар ду да на пи ше по ни зно пи смо Мех-
ме ду II и об ја сни да је са мо за ло жио Бе о град гро фи ци Кан та ку зи-
ни, али се с њом тај но до го во рио да при от ку пу пла ти по ла су ме, с 
об зи ром да је за мак за пу штен и да са да не вре ди ни ту по ло ви ну. 
Ве ро ва ло се да ће он да сул тан сма њи ти це ну. О пи сму сул та ну тре-
ба ло је да оба ве сти и са му Кан та ку зи ну.112

Ме ђу тим, у Мле ци ма се већ про чу ло да је Си мон про дао Бе о-
град за 3.200 ду ка та. Ипак, за ње га је пред ста вљао про блем што је 
де спо ти ца Ан ге ли на има ла Кан та ку зи ни но пи сме но овла шће ње о 

109 Фр. Ба бин гер, Мех мед Осва јач, 438; L. Thallczy, Bruc ktűc ke, 344–346.
110 M. Kos, Srb ski Bran ko vi ći in go ri ški gro fje, 96–97.
111 L. Thallczy, Bruc ktűc ke, 356–357; Fr. Ba bin ger, Das En de der Ari a ni ten, 62–63.
112 L. Thallczy, Bruc ktűc ke, 348–349.
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По след њих го ди на жи во та, нај о ми ље ни је Кан та ку зи ни но 
дру штво би ли су све то гор ски мо на си. У пот пу но сти им ода на, сла-
ла их је у нај де ли кат ни је ди пло мат ске ми си је. Већ за шла у осму 
де це ни ју жи во та, умр ла је на ве ро ват ни је 1491. го ди не. До жи ве ла 
је нај ду бљу ста рост ме ђу де цом де спо та ђур ђа. По сле смр ти, ње на 
већ по ме ну та бра та ни ца Ма ра (Је ле на), по след ња бо сан ска кра љи-
ца, уз по моћ тур ских вла сти, а у скла ду са ше ри јат ским пра вом, 
по ста ла је за ко ни ти на след ник имо ви не сво јих те та ка. На сле ди ла 
је све „што год од њи хо ве имо ви не, оде ће, нов ца и дру гих ства ри 
по сто ји, што се по ја ви и што је до ка за но да при па да њи ма”.117 Та ко 
су јој при па ле и Кан та ку зи ни не ства ри. Кан та ку зи на је са хра ње на 
у цр кви Св. Сте фан у Кон чи, из ме ђу Стру ми це и Шти па. Тај храм 
са гра дио је ве ли ки вој во да Ни ко ла Ста ње вић и 1366. при ло жио га 
Хи лан да ру.118

Ду бо ко по бо жна, Кан та ку зи на је оста ла за пам ће на и као ве-
зи ља. Из ве зла је ве о ма ле пу, до да нас са чу ва ну, ми тру, сви ле ним 
и злат ним ни ти ма на там но пла вој сви ле ној осно ви, укра ше ну би-
се ром и дра гим ка ме њем. Ме ђу про стор је укра шен из ве зе ним ор-
на мен ти ма у об ли ку љи ља на, а на вр ху је при чвр шћен ме тал ни 
украс, у об ли ку сти ли зо ва ног љи ља на. У гор њем де лу ми тре, у че-
ти ри ме да љо на, би се ром је из ве зен за пис: „Де во при ми мое сие да
ре ние”. У до њем де лу, та ко ђе у че ти ри ме да љо на, из ве зен је текст: 

„Сие ми тро ство ри го спо ђа Кан та ку зи на ми тро по ли бе о гра скои”.119 У 
вре ме ве зе ња, бе о град ска ми тро по ли ја има ла је из у зет но ве ли ки 
зна чај за срп ски на род. По сле па да Сме де ре ва 1459. го ди не, она 
је је ди на ме ђу срп ским епар хи ја ма оста ла ван до ма ша ја тур ске 
вла сти, Бе о град је био под угар ском вла шћу, а ње го ва ста ра пра-
во слав на ми тро по ли ја би ла је цр кве но сре ди ште број ног срп ског 
жи вља у Угар ској.

Ка да се све са бе ре, мо гло би се ре ћи да је суд би на до де ли ла 
Кан та ку зи ни Бран ко вић дуг жи вот, пун ис ку ше ња, не ми ра и лу-
та ња. Кре та ла се на про сто ру од Бе ча и Ве не ци је до Се ра и Ца ри-
гра да. Упо зна ла је при пад ни ке ра зних на ро да, ве ра и кул ту ра. На 
при ват ном пла ну, би ла је не срећ на мај ка, тр пе љи ва су пру га, ода-
на кћер ка и се стра. На ро чи то се жр тво ва ла за сле пог бра та Сте фа-
на, ко ме је обез бе ди ла кров над гла вом у ту ђи ни. На јав ном пла ну, 

117 У де цем бру 1491. Ма ра (Је ле на) до би ла је две ико не ко је је ње на тет ка ца ри ца Ма ра оста ви-
ла на чу ва ње у све то гор ској Ла ври Св. Ата на си ја. ђ. То шић, По след ња бо сан ска кра љи ца Ма ра 
(Је ле на), 55.

118 Ст. Но ва ко вић, За кон ски спо ме ни ци, 444–445. Уп. Р. Гру јић, За ду жби на ве ли ког вој во де Ни ко ле 
Ста ње ви ћа у Кон чи код Стру ми це, Ста ри нар, 3–4 (1955) 208–209.

119 Љ. Сто ја но вић, Ста ри срп ски за пи си и нат пи си, I, Бе о град–Срем ски Кар лов ци 1902, 91 (бр. 
298); Л. Мир ко вић, Цр кве ни умет нич ки вез, Бе о град 1940, 36.

на Бе о град. Ако гроф хо ће да га от ку пи, не ка по ло ви ну нов ца да 
Ан ге ли ни и де ци, а дру гу по ло ви ну не ка по ша ље њој, и то у ње не 
ру ке. Но вац јој мо же по сла ти или по си гур ном чо ве ку, или га мо-
же пре да ти ка лу ђе ру Ана ста зи ју. До бив ши до зво лу сул та на да иде 
куд год хо ће, пи са ла је да же ли да на пу сти Тур ску и да до ђе код 
гро фа и код ње га умре.114 

У Ве не ци ји је ко нач но за у зет став да тре ба спре чи ти Си мо но-
ву про да ју Бе о гра да. Пре све га, из об зи ра пре ма ца ру Фри дри ху 
III, ко ји се за ла гао за го рич ког гро фа и срп ску де спо ти цу. за то су 
се на то ри до не ли од лу ку да се из Го ри це на о ру жа Бе о град, и та ко 
при пре ми за од бра ну. Ме ђу тим, це ла пре пи ска у ве зи с Бе о гра-
дом од јед ном пре ста је сре ди ном 1481. го ди не. Ве ро ват но за то што 
је у ма ју умро сул тан Мех мед II Осва јач, глав ни по кре тач про да-
је Кан та ку зи ни ног зам ка. Под ње го вим на след ни ком Ба ја зи том II 
(1481–1512) за њу су на сту пи ли бо љи да ни.

Кан та ку зи нин Бе о град још 1485. го ди не др жа ла је де спо ти-
ца Ан ге ли на. Те го ди не га је, за до би је ни за мак, за ло жи ла Ма те ју 
Спан ду ђи ну (Спан ди ну), с тим да га ни је мо гла вра ти ти док не 
ис пла ти дуг.115 Као што је по ме ну то, Ма ти ја је био у слу жби ца-
ра Фри дри ха III, а по по ре клу, ви зан тиј ски пле мић чи ја је су пру га 
би ла из цар ског ро да Кан та ку зи на. Да кле, Кан та ку зи ни на ро ђа ка. 
Де спо ти ци Ан ге ли ни 1485. био је пре ко по тре бан но вац. Уда ва-
ла је кћер Ма ру, па је тре ба ло спре ми ти ми раз. Осим то га, баш те 
го ди не отво рен је њен пут угар ском кра љу Ма ти ји Кор ви ну, јер 
је умро срп ски де спот Вук Гр гу ре вић. Краљ је на и ме но вао ње ног 
ста ри јег си на ђур ђа за срп ског де спо та. Дао му је по сед, за ко ји је, 
до ду ше, тре ба ло по ло жи ти кра љу до бре па ре. Де спо ти ца и си но-
ви оти шли су у Угар ску и на се ли ли се у Сре му, оста вив ши ко нач-
но Кан та ку зи нин Бе о град.

Уско ро је Кан та ку зи на до жи ве ла те жак уда рац. У сеп тем бру 
1487. умр ла јој је се стра Ма ра. Као што је на за па ду оста ла са ма, 
та ко је и у Тур ској оста ла да са му је. Пре у зе ла је бри гу о ис пла ти 
стон ског до хот ка све то гор ским ма на сти ри ма Хи лан да ру и Св. Па-
влу. Њи хо ве пред став ни ке упу ти ла је у Ду бров ник, чи је су вла сти 
3. ју на 1490. од лу чи ле да им се ис пла ти но вац.116 Пре у зе ла је, да кле, 
Ма ри ну уло гу, на ста вља ју ћи тра ди ци ју срп ских сред њо ве ков них 
вла да ра.

114 Исто, 350–351.
115 И. Бо жић, Бе ле шке о Бран ко ви ћи ма, 110, 120. Пре ма К. Ји ре че ку, Исто ри ја, I, 410, по што Кан-

та ку зи на „ни је мо гла про да ти Бе о град у Фур лан ској, по кло ни га она ро ђа ку, ка ва ли ру и 
пфа лач ком гро фу Ма ти ји Спан ди ну”.

116 „Mo na cis mis sis per do mi nam can ta cu si nam”. М. жи во ји но вић, Све то гор ци и стон ски до хо дак, 
збор ник ра до ва Ви зан то ло шког ин сти ту та, 22 (1983) 183.
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увек је др жа ла до сво га ви со ког по ре кла и по ло жа ја. У нај те жим 
тре ну ци ма ни је се спу шта ла са свог ни воа, оста ју ћи увек у кру гу 
осо ба ко је су јој би ле рав не. На за па ду је одр жа ва ла ве зе са не мач-
ким ца рем, на Ис то ку је би ла шти ће ни ца тур ског сул та на. Као 
при пад ни ку бо га тог плем ства, кроз ру ке јој је про шао ве ли ки но-
вац, а увек је би ла без ње га. Ве ли ка го спо да има ју стил жи во та ко ји 
зах те ва ве ли ки но вац. По ду ху, би ла је да ро ви та и упор на; ни је се 
пре да ва ла ни у нај те жим тре ну ци ма. Ни ка да је са хра њи ва ла де цу, 
ни ка да су јој оти ма ли има ња, ни ка да је би ла у там ни ци. Уме ла је 
да тр пи, ако је то тра жи ла при пад ност ње ном ста ле жу, на ро ду и 
тра ди ци ји. Ње на пр ва и глав на осо би на би ла је сна жна и не рас-
ки ди ва ве за ност за свој на род и сво ју ве ру. Бу дан, до сто јан ствен и 
го рак, њен жи вот је по у чан.
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Дра ган Си ме у но вић

РЕЧ-ДВЕ О ПО ЛИ ТИЧ КОЈ КУЛ ТУ РИ 
И ПО ЛИ ТИЧ КОМ СТИ ЛУ

(Уз књигу Пре дра га Па вли че ви ћа Стил по ли тич ких ли де ра)

По јам по ли тич ке кул ту ре и с њим по ве за ни по јам по ли тич ког сти-
ла по ста ли су пред мет за ни ма ња по ли тич ке те о ри је тек сре ди ном 
20. ве ка, иако су још ан тич ки ми сли о ци уочи ли да ме ђу на ро ди ма 
по сто је од ре ђе не раз ли ке у по гле ду њи хо вог од но са пре ма по ли-
ти ци, као и то да по сто је кон стан те у по ли тич ком по на ша њу код 
раз ли чи тих на ро да, што се под во ди ло под тер мин оби чај ност.

Уоп ште, тер мин кул ту ра ко ри сти се тек од 1750. и то у не-
мач ком је зи ку1, док се у ан гло сак сон ском и ро ман ском је зич ком 
под руч ју ко ри стио из раз ци ви ли за ци ја. Вре ме ном, из раз кул ту ра 
по ста је при хва ћен и у дру гим је зи ци ма и да нас ова два тер ми на 
има ју до вољ но раз ли чи та зна че ња, ма да се и са да по не кад ко ри-
сте као си но ни ми. Под ци ви ли за ци јом се ипак ви ше под ра зу ме ва ју 
ма те ри јал на по стиг ну ћа и „зна ња у обла сти ма те ри јал не ре про-
дук ци је и сва ко днев ног жи во та”, а под кул ту ром „трај ни је ду хов
не те ко ви не и свој ства љу ди и људ ских за јед ни ца на пу те ви ма њи-
хо вог исто риј ског раз во ја”2.

Ка да је Га бри јел Ол монд 1956. унео у по ли тич ку те о ри ју по-
јам по ли тич ке кул ту ре на ве ли ка вра та, до та да је већ би ло ство-
ре но на сто ти не пој мо ва кул ту ре3, од кул ту ре у оп штем зна че њу, 
до кул ту ре ста но ва ња, кул ту ре ис хра не, кул ту ре по на ша ња и сл. 
По пу ла ри шу ћи по ли тич ку кул ту ру Ол монд и дру ги ауто ри, по-
пут С. Вер бе, ту ма чи ли су је, пре све га, као „пси хо ло шко ор јен-
ти са ње пре ма дру штве ним објек ти ма”.4 По њи хо вом ми шље њу, 
по ли тич ка кул ту ра под ра зу ме ва из гра ђе ну ор јен та ци ју ко ја прет-
хо ди за у зи ма њу ста во ва у по ли ти ци. У том сми слу, по ли тич ка кул-
ту ра је не ка вр ста прет ход ног ко рек то ра зва нич не по ли ти ке, ко ји 
је одр жа ва до вољ но аутох то ном, као сво је вр сна фор ма от по ра оса-
мо ста љи ва њу вла сти, на ко ју гра ђа ни има ју пра во – на про сто за то 
што је то њи хо ва исто риј ска по ли тич ка те ко ви на. У том сми слу, 

1  Kla us von Beyme, Su vre me ne po li tič ke te o ri je, Stvar nost, Za greb, 1977, str. 182.
2  Ми лан Ма тић, По ли тич ка кул ту ра, у: „Ен ци кло пе ди ја по ли тич ке кул ту ре”, Са вре ме на ад ми-

ни стра ци ја, Бе о град, 1993, стр. 830.
3  Kla us von Beyme, нав. де ло, стр. 181.
4  Исто, стр. 183.
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пе ра тив не. Дру штва у ко ји ма пре о вла ђу је овај дру ги тип кул ту ре, 
по Да ло вом ми шље њу, не ми нов но кли зе у кон флик те, ауто ри тар-
ност и не на пре до ва ње.

По ли тич ке кул ту ре ве о ма об ли ку ју дру штве но-исто риј ске 
окол но сти, ге о по ли тич ки по ло жај дру штва, ве ли чи на др жа ве и 
на ци је и сл. Ре ци мо, на ро ди ко ји жи ве на гра ни ца ма ци ви ли за ци ја 
и ре ли ги ја, по пут срп ског, има ју обич но та кав тип по ли тич ке кул-
ту ре ко ји од ли ку је бор бе ност и пре те ра на опре зност пре ма стра-
ном ути ца ју. Раз лог то ме је на го ми ла но исто риј ско ис ку ство, ко је 
се пре то чи ло у тра ди ци ју за зи ра ња од гу бит ка сло бо де, на ко јој 
се из гра ди ла срп ска по ли тич ка кул ту ра. Ми лан Ма тић с пра вом 
за па жа да се, услед стра ха од за во је ва ча, су ви ше пра шта до ма ћим 
вла сти ма, да их не би за ме ни ле ту ђин ске вла сти као го ре.6 Ме ђу-
тим, мо же се ре ћи да се страх од за во је ва ча и ре флекс бор бе про-
тив њих вре ме ном пре тва ра у пре те ра но бде ње над опа сно шћу од 
до ма ћих по ли тич ких про тив ни ка, и да се сва ки гу би так вла сти у 
на шој по ли тич кој кул ту ри као сво је вр сној кул ту ри гра ни це до-
жи вља ва као не што тра гич но услед под све сног из јед на ча ва ња то-
га чи на са ак том гу бље ња сло бо де. У пи та њу је, очи то, ар хај ски 
обра зац са чу ван из вре ме на ка да је гу би так вла сти оди ста че сто 
зна чио и гу би так сло бо де и пот па да ње под власт ту ђи на. У исту 
ка те го ри ју мо же се свр ста ти и пре те ра но про га ња ње по ли тич ких 
про тив ни ка, ко је је ти пич но за ауто ри тар не и не ко о пе ра тив не по-
ли тич ке кул ту ре, ко је по ли тич ку бор бу при ми тив но до жи вља ва-
ју као не ка да шњу бор бу на жи вот и смрт за на ци о нал но и дру го 
осло бо ђе ње.

По ли тич ке кул ту ре ба зи ра не су на ан га жо ва њу емо ци ја. 
Ауто ри тар на по ли тич ка кул ту ра за по чи ње од нос пре ма во ђи с 
ви шком емо ци ја: љу ба вљу, ди вље њем и иден ти фи ка ци јом с њим, 
да би га, на кра ју, у слу ча ју не у спе ха ко ји се до жи вља ва као ње го-
ва кри ви ца, та ко ђе ,че сто ис пра ти ла с ви шком емо ци ја: мр жњом, 
ни по да шта ва њем и пот пу ним дис тан ци ра њем од ње го вог ли ка и 
де ла.

Не ка спе ци фич на по ли тич ка кул ту ра че сто укљу чу је у свој 
садр жај и спе ци фи чан по ли тич ки стил.

за раз ли ку од по ли тич ке кул ту ре, ко ја је оста ла у те сној ве зи 
с оп штим пој мом кул ту ре, по ли тич ки стил се, као по јам, умно го ме 
одво јио од пој ма сти ла уоп ште.

Стил је по јам ко ји је ве о ма ду го био ве зи ван са мо за ре то ри ку, 
а по том за на чин из ра жа ва ња у сли кар ству или књи жев но сти, у 
сва ком слу ча ју – за умет ност.

6   Исто, стр. 839.

по ли тич ка кул ту ра је, у од но су на зва нич ну по ли ти ку, „мо дал на 
или ин тер вент на фор ма”5

По ли тич ка кул ту ра гра ди се увек на по ли тич кој тра ди ци ји 
и јед на ко по чи ва на по ли тич кој со ци ја ли за ци ји, ка ко спон та ној 
та ко и про гра ми ра ној, нпр. пу тем обра зо ва ња.

Још је Ру со уочио да је ва жни је обра зо ва ти на род за вла да ви-
ну, не го ство ри ти вла да ви ну за на род. Ис тра жи ва ња ра зно вр сних 
при ме ра по ли тич ке кул ту ре по ка зу ју да се на род углав ном са мо о
бра зо вао за по ли ти ку, али и то да су та вре ме на де фи ни тив но про-
шла и да је нео п ход но по ли тич ку кул ту ру гра ди ти си сте мат ски, 
по сред ством ви ше фак то ра, од по ли тич ког си сте ма до ци вил ног 
сек то ра.

По Ол мон до вом ви ђе њу, по јам по ли тич ке кул ту ре је те сно 
по ве зан и са пој мом по ли тич ког си сте ма, с тим да по ли тич ка кул-
ту ра за ње га пред ста вља ши ри по јам, па он не ке по ли тич ке си сте-
ме, по пут ан гло сак сон ског, и под во ди под по ли тич ку кул ту ру.

Под по ли тич ком кул ту ром се под ра зу ме ва ори јен та ци о
но од но ше ње пре ма по ли тич ким ин сти ту ци ја ма и вред но сти
ма у јед ној сре ди ни, за сно ва но на тра ди ци о нал ним уве ре њи ма, 
обра сци ма и ода би ру сим бо ла, као за ту сре ди ну спе ци фич но 
по на ша ње у по ли ти ци, ко је се не ис цр пљу је са мо у за у зи ма њу 
ста во ва, већ у број ним фор ма ма по ли тич ке прак се.

На бро ја ни еле мен ти са др жа ја пој ма по ли тич ке кул ту ре раз-
ли чи те су ва жно сти у раз ли чи тим као спе ци фич ним сре ди на ма, 
а мо гу, ка ко твр де Бир и Улам, про из во ди ти и вр ло спе ци фич не 
по сле ди це. На при мер, у јед ној сре ди ни не за ви сност и сло бо да мо-
гу би ти ве ли ке вред но сти у по ли тич кој кул ту ри те сре ди не, али, 
за хва љу ју ћи дру гим свој стви ма те кул ту ре, код гра ђа на мо же би ти 
из гра ђе но уве ре ње да по ку шај оства ри ва ња не за ви сно сти у том 
мо мен ту мо же би ти ве о ма ште тан по ту сре ди ну, због че га они за-
у зи ма ју став тр пље ња, апа тич но сти, пре те ра не ко о пе ра тив но сти 
са не ким ко их угро жа ва и сл. Из ово га при ме ра уоча ва се и сва 
ва жност по ли тич ке со ци ја ли за ци је у ства ра њу уве ре ња и из град-
њи ста во ва у по ли ти ци.

По јам по ли тич ке кул ту ре је за др жао сво ју по ве за ност с оп-
штим пој мом кул ту ре, те се по ли тич ка кул ту ра увек и ис тра жу је 
као спе ци фи чан под си стем кул ту ре.

Ме ђу мно го број ним ти по ло ги ја ма по ли тич ке кул ту ре из два-
ја мо Да ло ву, у скла ду с ко јом се све по ли тич ке кул ту ре мо гу раз вр-
ста ти на две гру пе. Јед ну чи не ак тив не, ко о пе ра тив не и ди на мич-
не по ли тич ке кул ту ре, а дру гу, апа тич не, кон фликт не или не ко о-

5  Ми лан Ма тић, нав. де ло, стр. 832.
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тра жи ва њи ма по ли тич ког сти ла знат но ви ше на гла ше на ње го ва 
по јав ност ис по ље на у на чи ну по на ша ња, не го ње го во вре мен ско 
зна че ње. 

Кри ти ка због сти ла је ви ше не го че ста по ја ва у по ли ти ци. 
Про тив ник се на сто ји ома ло ва жи ти и оцр њи ва њем ње го вог по-
ли тич ког сти ла. С јед не стра не, тач но је да у по ли ти ци има мно-
го ло ших ма ни ра, али Вил хелм Хе нис с пра вом упо зо ра ва да се, с 
дру ге стра не, ни „до бри ма ни ри не мо гу по и сто ве ти ти са до бром 
по ли ти ком”. Осим то га, за ње га је и „лу па ње по го вор ни ци и пар-
ла мен тар на дре ка”,12 ипак, јед на вр ста сти ла. Пра ви ло је да, што 
је дан по ли тич ки си стем има ма ње из гра ђе ну тра ди ци ју по ли тич-
ког оп хо ђе ња, а по себ но уко ли ко не ма до вољ но из гра ђен ри ту ал 
по на ша ња у ин сти ту ци ја ма, на при мер у пар ла мен ту, то су он да 
ве ће шан се за ра зно ли ко по ли тич ко по на ша ње, па и за ис па де. Реч 
је, за пра во о то ме да је ри ту а ли зо ван на чин оп хо ђе ња ни шта дру-
го до сти ла ко ји је по стао прин цип и вред ност по ли тич ке кул ту ре 
то га дру штва и да он, као та кав, не оста вља про стор за мно го ино-
ва ци ја на пла ну уво ђе ња не ка квог свог лич ног сти ла. Ис ко ра ци у 
по ли тич ком сти лу су у тим дру штви ма ре ла тив но не знат ни.

По ли тич ки стил се мо же де фи ни са ти као стал ни на чин 
де ла ња по је дин ца, ко лек ти ви те та или ин сти ту ци је у по ли ти
ци, ко ји је је дин ствен или до вољ но раз ли чит од уоби ча је ног да 
би се мо гао при сва ком по на вља њу пре по зна ти као исти. У по-
ли ти ци, стил има ви ше по јав но, естет ско и ко му ни ка ци о но не го 
вре мен ско зна че ње. Са ста но ви шта по ли тич ке те о ри је, по ли тич ки 
стил је по ја ва ма њег зна ча ја од по ли тич ке кул ту ре јер он не до но си 
ни шта то ли ко бит но у са др жи ни ко ли ко у фор ми.

По ли тич ки стил је че сто ве зан и за не ки кул тур носо ци јал
ни ми ље и та да за пра во пред ста вља фраг ме нат не чи јег жи вот ног 
сти ла.

Та ко ђе, ка да је реч о на ци о нал ном сти лу, по ли тич ка кул ту ра 
је та ко ја га уни фи ци ра и да је му ди мен зи ју је дин стве но сти у ра-
зним ва ри је те ти ма ње го вог по ја вљи ва ња.

Глав на функ ци ја по ли тич ког сти ла је ус по ста вља ње ко му-
ни ка ци о ног ка на ла ра ди што ја сни јег пред ста вља ња се бе у све тлу 
до след но сти, што има за по сле ди цу то да су чи ње ња по сту па ка но-
си о ца сти ла пред ви ди ва. Стил од у зи ма оту да свом но си о цу шан су 
за из не на ђе ње и не пред ви ди вост ре ак ци је, што је оруж је по сву да, 
па и у по ли ти ци. за уз врат, он до но си свом но си о цу ла ку пре по-
зна тљи вост и про фи ли ра ност.

12 Wil helm Hen nis, Zum Be griff und Pro blem des po li tischen Stils, у „Po li tik als prak tische Wis sen-
schaft“, München, 1968, стр. 231.

Хе гел је уочио да је по ми ња ње сти ла увек у естет ској функ
ци ји, на при мер, као ка да се ка же да је не што учи ње но у ве ли ком 
сти лу.7

Га да мер, ко ји је пр ви по ста вио пи та ње да ли се по јам сти ла 
мо же при ме ни ти и на по ли тич ко де ло ва ње8 и од го во рио на ње га 
по тврд но, от крио је пак да је есте ти зи ра ње са др жа но већ у то ме 
што „као циљ по ста вља мо не ки од ре ђе ни стил де ло ва ња” (под-
ву као Д. С.)9. 

Сва ки стил од ли ку је се је дин стве но шћу из ра жа ва ња, ко ја се 
по на вља у раз ли чи тим ва ри ја ци ја ма пре по зна тљи вог као истог и 
оту да оче ки ва ног на чи на на ко ји се при ка зу је не ка са др жи на.

У умет но сти, стил је ве зан са мо за по је дин ца и ње гов на чин 
из ра жа ва ња сво је за ми сли. Ме ђу тим, мо гућ је и стил ра зних ко
лек ти ви те та, па и ин сти ту ци ја, на ро чи то у по ли ти ци. Хајн рих 
Вел флин је још по чет ком 20. ве ка од ре дио као мо гу ћи пред мет на-
уч ног ис тра жи ва ња стил не ке шко ле, зе мље, па чак и ра се.10 Нај ма-
ње је дан век се већ го во ри о на ци о нал ним по ли тич ким сти ло ви
ма, при че му се мо ра на по ме ну ти да се при том углав ном ми сли на 
стил по на ша ња по ли тич ке ели те од ре ђе не на ци је. Ка ко по сто ји 
кру же ње на ци о нал них, као и свих дру гих ели та, то је глав ни раз-
лог по ја ве да се на ци о нал ни по ли тич ки сти ло ви увек из но ва утвр-
ђу ју, а ко ју уоча ва фон Бај ме. Та ко ђе, у пар ла мен тар ним де мо кра-
ти ја ма те шко је го во ри ти о сти лу це ле по ли тич ке ели те услед ње не 
ра зно род но сти. О на ци о нал ном по ли тич ком сти лу, сто га, нај че-
шће се го во ри у кон тек сту спољ не по ли ти ке.

Уоч љи ва је тен ден ци ја у ли те ра ту ри да се по ли тич ки стил из-
јед на чи с ти пом вођ ства, од но сно да се све де на ње га, што је пре-
ве ли ка ге не ра ли за ци ја. Стил је, пре све га, на чин на ко ји не ко де ла, 
од но сно вр ши не ку од ре ђе ну рад њу и, без об зи ра на уло гу ко ју 
има то ком тог де ла ња, па и на уло гу во ђе, он сво јим сти лом не из-
ра жа ва пр вен стве но функ ци ју те уло ге, већ „ипак из ра жа ва се бе 
са мог”11.

По ли тич ки стил се раз ли ку је од сти ла у умет но сти по то ме 
што се, бар до са да, ни је ни ка да ус по ста вио као стил епо хе, већ је 
остао ве зан за по је дин це, гру пе и ин сти ту ци је, ра чу на ју ћи и др-
жа ве. Да кле, по ли тич ки стил је, као по јам, да ле ко ви ше ве зан за 
сво је но си о це, не го за вре ме у ко ме се по ја вљу је. Та ко ђе је и у ис-

7   G. W. F. He gel, Nürn ber ger Schrif ten, 310.
8   Ханс Ге орг Га да мер, Исти на и ме то да, Ве се лин Ма сле ша, Са ра је во, 1978, стр. 530.
9   Исто, стр. 531.
10 Нав. пре ма: Kla us von Beyme,  нав. де ло, стр. 185.
11 Х. Г. Га да мер, нав. де ло, стр. 529.
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мо ћи. По том пра ви ана ли тич ки осврт на фе но ме не као што су по
ли тич ка ко му ни ка ци ја и ле ги ти ми тет, да би, у на став ку књи ге, об-
ра дио пој мо ве по ли тич ке сим бо ли ке и ри ту а ла, као фе но ме на ко ји 
пре ју ди ци ра ју кон сти ту и са ње по ли тич ког сти ла. У књи зи се раз-
ма тра и иде о ло ги ја као је дан од кру ци јал них пој мо ва у од ре ђе њу 
по ли тич ког сти ла, по том по ли тич ки је зик и не вер бал на ко му ни-
ка ци ја, да би аутор овај сег мент књи ге де фи ни тив но уоб ли чио 
ана ли зом пој ма по ли тич ке кул ту ре и ка те го ри је па три о ти зма. По-
ме ну ти део књи ге се, ва жно је ре ћи, зна чај но освр ће и на по ли тич-
ку есте ти ку као на ону вр сту чи ни ла ца ко ји вр ло че сто пре ди спо-
ни ра ју по ли тич ки стил.

Че твр ти, ина че цен трал ни еле ме нат књи ге, ко ји но си на слов 
Мо дел за ис тра жи ва ње сти ла по ли тич ког ли дер ства у Ре пу бли ци Ср
би ји, по ла зи нај пре од те о риј ских осно ва, за тим се ба ви ко дек си ма, 
да би се по том усред сре дио на ана ли зу пе ри о да од 1990. до 2006. 
го ди не. Ова ква по ла зи шна осно ва во ди ауто ра у де таљ но об ра-
ђи ва ње сле де ћих сти ло ва: ауто ри тар ног, ре пу бли кан ског, ре а ли-
стич ког, по пу ли стич ког, кон фор ми стич ког, ре во лу ци о нар ног и 
сти ла по ли тич ког ли де ра бун тов ни ка. На кра ју, аутор кон стру и ше 
иде ал но тип ски мо дел сти ло ва по ли тич ког ли дер ства у Ре пу бли ци 
Ср би ји с по себ ним освр том на на чи не и еле мен те кон ци пи ра ња.

По след њи, пе ти део књи ге, ба ви се при ме ном из ло же ног кон-
цеп та и мо де ла за ис тра жи ва ње сти ла по ли тич ког ли дер ства у 
Ре пу бли ци Ср би ји. У овом по гла вљу аутор до ка зу је оправ да ност 
евен ту ал ног ре кон струк тив ног ис тра жи ва ња сти ло ва ли дер ства у 
Ср би ји у пе ри о ду од 1999. до 2006. го ди не.

У за кључ ку су ми ра прет ход но на ве де не ста во ве у на уч но и-
стра жи вач ком ра ду и по сту ли ра став да по ли тич ко де ло ва ње ни је 
са мо де ло твор но по про по зи ци о ном са др жа ју, већ и по ило ка ци о-
ној сна зи. Пре ко по ну ђе ног пој ма по ли тич ког сти ла и кон сти ту и-
са њем мо де ла за ис тра жи ва ње да те те ме, у овој књи зи на сто ја ло се 
и у пот пу но сти се ус пе ло по ка за ти на ко ји на чин по ли тич ки стил 
мо же би ти је дан од ин стру ме на та по ли тич ког де ло ва ња и ка ко се 
ње го вим из у ча ва њем по ли тич ке на у ке мо гу ста ви ти у функ ци ју 
ве ће ко ри сно сти у по ли ти ци.

Оства рен је и до при нос на епи сте мо ло шком пла ну, пре све га 
за хва љу ју ћи ре де фи ни са њу пој ма сти ла по ли тич ког ли дер ства и 
осми шља ва њу ње го вог пра те ћег ка те го ри јал ног апа ра та. По се бан  
на уч ни до при нос Пре дра га Па вли ће ви ћа је ви дљив у де лу књи ге 
ко ји је по све ћен на уч ној стра те ги ји, а са др жан је у чи ње ни ци да 
ауто ро во ис тра жи ва ње сти ла по ли тич ког ли дер ства под ра зу ме ва 
ана ли зу де ло ва ња по ли тич ких ак те ра пре ко ка те го ри ја ко је су де-

Код нас је о по ли тич ком сти лу пи са но ве о ма ма ло и углав ном 
ус пут но. То је раз лог ви ше да се ви со ко це ни на пор Пре дра га Па-
вли ће ви ћа, ко ји се с ве ли ким успе хом (и с очи тим жа ром, ка ко то и 
при ли чи кад је у пи та њу атрак тив на те ма), по за ба вио овом те мом. 
Но, сем по хва ла на по ру, ре чи хва ле за слу жу ју и ауто ро ва си сте ма-
тич ност у из ла га њу ове вр ца ве ма те ри је, као и ње го ва ме то до ло-
шка ори јен та ци ја.

Књи га Пре дра га Па вли ће ви ћа Стил по ли тич ких ли де ра у Ре
пу бли ци Ср би ји у пе ри о ду 19902006 струк тур но је по де ље на на увод, 
пет де ло ва ко ји се де ле на број на по гла вља и пот по гла вља, те за-
кључ на раз ма тра ња.

У уво ду је ме то до ло шки ко рект но фор му ли сан про блем, као 
и пред мет ис тра жи ва ња ко јим се ба ви аутор у окви ри ма ове књи ге, 
ње го ви ци ље ви и за да ци, дру штве ни и на уч ни зна чај ис тра жи ва-
ња, а из ло же не су и по ла зне хи по те зе.

Пр ви део књи ге је на сло вљен Тер мин и по јам сти ла и по ли тич
ког сти ла. Ту аутор ела бо ри ра по јам сти ла кре нув ши од ети мо ло ги-
је ре чи, да би, у сле де ћем сег мен ту, на гла сио те шко ће у де фи ни са-
њу и кон ци зном на уч ном пред ста вља њу фе но ме на ко ји на зи ва мо 

„по ли тич ким сти лом”. Да ље, ана ли зи ра ју се из у ча ва ње упо тре бе 
по ли тич ког сти ла у срп ској по ли тич кој тра ди ци ји и за па жа ња о 
то ме код ни за ми сли ла ца ко ји су про у ча ва ли, или бар уочи ли по-
ли тич ки стил као осо би ти фе но мен. У овом де лу из вр ше на су та-
ко ђе не ка пој мов на раз гра ни че ња с по јав но срод ним фе но ме ни ма.

Дру го по гла вље ис пи ту је кон цеп те по ли тич ког сти ла кроз 
ње го во се ман тич ко ево лу и ра ње, те, нај пре, ис тра жу је се по ли тич-
ка ре то ри ка у ан тич ко до ба, а по том и но ви ји при ступ упо тре би 
ка те го ри је сти ла као ин стру мен та ана ли зе по ли тич ког је зи ка. У 
овом по гла вљу об ра ђу је се и ре то ри ка у срп ској те о риј ској ми сли, 
као и нај зна чај ни ји функ ци о нал ни сти ло ви. Осим то га, ово по гла-
вље је на ро чи то по све ће но ли дер ству као по ли тич ком сти лу, што 
је ре зул ти ра ло ти ме да аутор у да љем то ку књи ге из ла же кла сич-
не кон цеп те ана ли зе вођ ства и да из вр ши ти по ло ги за ци ју по ли-
тич ких ли де ра. У по себ ним пот по гла вљи ма вр ши се по дроб ни је 
си сте ма ти за ци ја сти ло ва по ли тич ких ли дер ста ва на ауто ри тар не, 
де мо крат ске и ин до лент не и да је се оби му и струк ту ри књи ге при-
ме рен осврт на си ја сет кла си фи ка ци ја у по ли тич кој те о ри ји, што 
са мо до дат но по твр ђу је од го во ран при ступ ауто ра свом на уч но и-
стра жи вач ком ра ду.

У тре ћем де лу од ре ђу је се по јам по ли тич ког сти ла кроз по-
став ке о кључ ним пој мо ви ма. Аутор је вр ло си сте ма тич но об ра дио 
по јам мо ћи на во де ћи притом и мно штво де фи ни ци ја по ли тич ке 
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Игор Живковски

УТИ ЦАЈ НАР КО МА НИ ЈЕ НА КРИ МИ НА ЛИ ТЕТ

1.Историјатнаркоманије
Исто ри ја нар ко ма ни је, и по ред уске по ве за но сти и из ве сног па ра-
ле ли зма, не мо же се из јед на ча ва ти са исто ри јом по зна ва ња дро га. 
Исто ри ја по зна ва ња дро га ду жа је од исто ри је нар ко ма ни је, због 
то га што је по зна ва ње дро га и њи хо вог деј ства, као и упо тре ба, ве-
о ма ду го пред ста вља ло при ви ле ги ју уског кру га љу ди, углав ном 
све ште ни ка.

Дро ге су упо тре бља ва не при по је ди ним ре ли гиј ским и ма гиј-
ским ри ту а ли ма, или пак, за ле че ње, а та ква упо тре ба дро ге, по ла-
зе ћи од ме ди цин ског пој ма нар ко ма ни је, не пред ста вља нар ко ма-
ни ју.

До по ја ве нар ко ма ни је до ла зи ши ре њем по зна ва ња дро га и 
њи хо вих осо би на ван уског кру га и њи хо вом упо тре бом у сва ко-
днев ном жи во ту.1 

Пр ви акт с ин тен ци јом су зби ја ња нар ко ма ни је, био је едикт 
ки не ског ца ра Јунг Ше на из 1729. го ди не, упра вљен про тив пу ше-
ња опи ју ма. Тај је про пис ин ди рект но ини ци рао во ђе ње опи јум-
ских ра то ва, да би у тим ра то ви ма по ра же на Ки на убр зо по ста ла 
нај ве ћи про из во ђач и по тро шач опи ју ма у све ту.

До по ја ве нар ко ма ни је у Сред њој и за пад ној Евро пи, као и 
САД, до ла зи ка сни је, од по ло ви не 19. ве ка, на кон про на ла ска 
шпри ца за ин јек ци је. због чи ње ни це да пу ше ње опи ју ма у овим 
ре ги о ни ма ни је би ло прак ти ко ва но, ов де се кон зу ми ра ју мор фи-
јум и ко ка ин.

Да нас ве о ма рас про стра ње на дро га, ка на бис, у Евро пу је до-
шла за хва љу ју ћи вој ни ци ма фран цу ске ар ми је, при ли ком На по ле-
о но вог по хо да на Еги пат.2

за ни мљи во је да је у умет нич ким кру го ви ма у Фран цу ској 
упо тре бља ван ха шиш, што се та да сма тра ло сво је вр сном мо дом. 
Оста ло је за бе ле же но да су ме ђу ужи ва о ци ма би ла не ка слав на 
име на, по пут Бо дле ра, Бал за ка, Ди ме и дру гих.

1    Па вле Са вић, Нар ко ма ни ја и кри ми на ли тет, с. н., Но ви Сад, 1978, стр. 51.
2   Оp. cit., стр. 54.

фи ни са не као ре фе рент не. У од ре ђе ном де лу до при нос књи ге у 
де лу о на уч ној стра те ги ји ис ка зан је у де фи ни са њу ме ста и уло ге 
мо де ла у ис тра жи ва њу сти ла по ли тич ког ли дер ства.

Све у све му, по ја вом ове књи ге обо га ће на је на ша по ли ти ко-
ло шка ри зни ца и про ши ре не су прет по став ке на шег зна ња о по-
ли ти ци, а ти ме и по ли тич ке  кул ту ре, јер ће чи та о ци до би ти ја сне 
и ко ри сне од го во ре на мно га пи та ња ко ја су их му чи ла ка да су у 
пи та њу би ли и по ли тич ка кул ту ра и по ли тич ки стил, а на ро чи то 
стил са вре ме них срп ских по ли тич ких ли де ра.
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ци ја у пот пу но сти пред ста вља јед ну од ка рак те ри стич них цр та 
„ма сов не кул ту ре”. 

С об зи ром на по кре тљи вост ста нов ни штва, по себ но ње го вог 
мла ђег де ла, ја сно је да и зна ти же ља, ко ја је на ро чи то ис так ну та 
код те по пу ла ци је, као и ими та ци ја сво јих за пад но е вроп ских вр-
шња ка, са ко ји ма се на ту ри стич ким пу то ва њи ма че сто до ла зи у 
кон такт, пред ста вља та ко ђе ва жан фак тор у ши ре њу нар ко ма ни је.

И нај зад, не тре ба смет ну ти с ума ни чи ње ни цу да се на ша зе-
мља на ла зи на сво је вр сној тран свер за ли ме ђу на род ног кри јум ча-
ре ња дро ге, ко ја спа ја Ис ток и за пад. Ја сно је да део тих нар ко ти ка 
оста је и на на шем тлу.

Ова ко на ве де ни узроч ни ци нар ко ма ни је пред ста вља ју нај ва-
жни је по ја ве ко је до во де до дез ин те гра ци је лич но сти услед зло у-
по тре бе нар ко ти ка. Ја сно је да овај „спи сак” ни је ли ми та ти ван и 
да је нар ко ма ни ја та ква по ја ва ко ја је ре зул тан та ви ше раз ли чи тих 
фак то ра, од ко јих је лич ност нар ко ма на пре су дан.

Има нент но је чо ве ку да те жи да свој жи вот учи ни при јат ни-
јим. Услед не мо гућ но сти да га та квим учи ни у ре ал но сти, он бе жи 
од исте и „ре ше ње” на ла зи у дро ги, ко ја, ба рем при вре ме но, свом 
ужи ва о цу вра ћа са мо по у зда ње и ства ра илу зи ју о лак шем ре ша ва-
њу про бле ма и те шко ћа. Сиг ни фи кант но је са зна ње да је чо век и 
упр кос то ме што је вр ло бр зо спо знао да је оно што му дро га пру жа 
сво је вр сна фик ци ја, а да је це на ко ју за ту фик ци ју пла ћа пре ви со-
ка (јер се че сто огле да у дра стич ном на ру ша ва њу здра вља, а че сто 
и у гу бит ку жи во та), на ста вио да је ко ри сти.

Ка да је реч о нар ко ман ској по пу ла ци ји, ја сно је да се о њој 
са мо услов но мо же го во ри ти као о хо мо ге ној це ли ни. На и ме, уну-
тар ње се уоча ва ју ве о ма упа дљи ве раз ли ке у по на ша њу из ме ђу 
оних ко ји зло у по тре бља ва ју ам фе та ми не и опи ја те. за ужи ва о це 
пси хо сти му ла тив них дро га (ам фе та ми на) ти пич но је да сту па ју у 
кон фрон та ци ју са сво јом сре ди ном. На су прот њи ма, хе ро и но ман 
упра во па ти од осе ћа ња не а де кват но сти, а на сто ји да из бег не кон-
фрон та ци ју са сво јим окру же њем, јер се пла ши по ра за.4

По зна та је ди фе рен ци ја ци ја нар ко ма на на тзв. „ре ак тив не” 
ти по ве и „при мар не” нар ко ма не. У пр вом слу ча ју, за ви сност се 
ства ра као од го вор адо ле сце на та на при ти ске са ко ји ма се су о ча-
ва ју у пу бер те ту и пред ста вља по се бан вид по тре бе за при хва та-
њем од ге не ра циј ски исте гру пе. Ов де се нар ко ма ни ја не од ви ја у 
окви ри ма ин ди ви ду ал не пси хо па то ло ги је, већ је симп том со ци јал-
не па то ло ги је. Код „при мар не” нар ко ма ни је дро га олак ша ва при-

4   Сте ван Пе тро вић, Лич ност нар ко ма на, у збор ни ку Нар ко ма ни ја и кри вич на од го вор ност, Срп ско 
удру же ње за кри вич но пра во, Ко па о ник, 2000, стр. 171.

2.Личностнаркомана
При ли ком раз ма тра ња ути ца ја нар ко ма ни је на кри ми на ли тет, по-
чет на те за би сва ка ко тре ба ло да бу де са ма лич ност нар ко ма на, ко-
ји се ја вља као по тен ци јал ни учи ни лац кри вич ног де ла, а че сто и 
као ствар ни учи ни лац нај ши рег мо гу ћег спек тра број них кри вич-
них де ла.

Де фи ни са ње пој ма нар ко ма на ни је са мо пи та ње од ака дем-
ског, већ и од прак тич ног зна ча ја. По и ма ње по јав ног об ли ка, као и 
узроч но сти ко ја је до ве ла до истог, пред ста вља шан су за утвр ђи ва-
ње ме ра, ка ко по себ не, та ко и ге не рал не пре вен ци је.

Број ни су узро ци ко ји фор ми ра ју лич ност нар ко ма на. Већ ле-
ти мич ним пре гле дом исто ри је нар ко ма ни је до ла зи се до за кључ-
ка да она, по пра ви лу, сво ју екс пан зи ју до жи вља ва у пе ри о ди ма 
дру штве них и еко ном ских кри за, из ко јих, као ло гич на по сле ди-
ца, про из ла зи слом си сте ма вред но сти, ко ји је de fac to кич ма јед не 
дру штве не за јед ни це.

Је дан од зна чај них чи ни ла ца на стан ка нар ко ма ни је ме ђу мла-
ђом по пу ла ци јом је су ло ше вас пи та ње и ло ши при ме ри ко ји пред-
ста вља ју обра зац по на ша ња мла дог чо ве ка. При мет на је чи ње ни ца 
да се мла ди окре ћу ужи ва њу опи ја та да би би ли при хва ће ни од 
вр шњач ке гру пе. Ме ђу му шким де лом адо ле сцент ске по пу ла ци је 
из ра же на је иде ја о по твр ђи ва њу соп стве не му шко сти кроз ко ри-
шће ње нар ко ти ка. Упра во због ра њи во сти овог де ла по пу ла ци је 
и ње не, мо жда нај и зра же ни је из ло же но сти ата ци ма нар ко-ди ле-
ра, ва жно је и пи та ње сло бод ног вре ме на и до ко ли це. Ви шак сло-
бод ног вре ме на и не спо соб ност да се оно ра ци о нал но ис ко ри сти 
пред ста вља ју је дан од узро ка окре та ња мла дих нар ко ма ни ји. Ра-
до зна лост, та ко ка рак те ри стич на за мла дог чо ве ка, мо же би ти оки-
дач за по че так „нар ко ман ске ка ри је ре”.

Су о че ност ро ди те ља са те шком и му ко трп ном бор бом за ег зи-
стен ци ју соп стве не по ро ди це, до во ди до не све сног за по ста вља ња 
соп стве не де це. У та квим окол но сти ма, ро ди те љи ка сно схва та ју 
да су њи хо ва де ца у сво је вр сном „па клу” из ког им не рет ко не ма 
из ла за. 

Као ве ли ки про блем ис ти че се и не за по сле ност, ко ја код оних 
ко ји су јој из ло же ни, до во ди до ре зиг на ци је, раз о ча ра ња и апа ти је. 
Од ова квих пси хич ких ста ња до дро ге пут ни је да лек.

Као ло гич на по сле ди ца све оп штег сло ма си сте ма вред но сти, 
ја вља се и „култ не ра да”, уме сто „кул ту ре ра да”.3 Ова ква тен ден-

3   Дра ган Јо ва ше вић, Нар ко ма ни ја као со ци јал но па то ло шка по ја ва и њен кри ми но ге ни ути цај, 
Прав ни фа кул тет, Бе о град, 1984, стр. 46.
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Spееd – сти му лант не дро ге
Пљу га ње – пу ше ње, углав ном ма ри ху а не и ха ши ша
Ћи лим – спе ци јал на лу ла за пу ше ње ха ши ша
Си ранж – инјек ци ја, шприц
Flash – ста ње у ко је се до ла зи по сле фик са или пу ше ња
Junky – фа за ка да се ви ше уоп ште не мо же иза ћи из „оша му-

ће но сти”.
Има ју ћи у ви ду деј ства ко ја опој не дро ге иза зи ва ју код сво јих 

кон зу ме на та, као и нов ча не из но се ко ји су по треб ни да би се дро га 
учи ни ла до ступ ном, ја сно је за што нар ко ма ни че сто при бе га ва ју 
про тив прав ним рад ња ма. Са ма чи ње ни ца да се до дро ге до ла зи на 
иле гал ном тр жи шту во ди до за кључ ка да се сва ки нар ко ман, пре 
или ка сни је, ода је кри ми на лу. 

Не ки ауто ри из но се те зу да нар ко ма ни озбиљ ни је ак ци је из-
во де нај че шће у гру пи. По ред основ ног ци ља – до ла же ња до нов-
ца ра ди ку по ви не дро ге, ова кве ак ци је има ју и сво ју се кун дар ну 
функ ци ју, ко ја се огле да у сво је вр сној „еду ка ци ји” мла ђих и нео д-
луч них нар ко ма на, ко ји на овај на чин сти чу са мо по у зда ње.7

Већ са мим уви дом у ста ти сти ке, до ла зи се до по да тка ко ји на 
нај е кла тант ни ји на чин све до чи о дру штве ној опа сно сти нар ко ма-
ни је. Ре зул та ти јед ног ем пи риј ског ис тра жи ва ња, вр ше ног у САД 
се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, по ка за ли су да је нар ко ма ни ја 
би ла ди рек тан узрок јед не че твр ти не свих кри вич них де ла из вр-
ше них у САД.8

С об зи ром на већ ис так ну ту чи ње ни цу да су за сва ко днев но 
узи ма ње дро ге по треб на знат на ма те ри јал на сред ства, ја сно је да је 
сва ки нар ко ман по тен ци јал ни де лин квент. По ред кла сич них кри-
вич них де ла, за па њу ју ћа је „кре а тив ност” нар ко ма на у от кри ва њу 
но вих мо да ли те та до ла же ња до сред ста ва нео п ход них за ку по ви ну 
дро ге, или пак, до са ме дро ге. за ни мљи во је у том сми слу на овом 
ме сту на ве сти са мо не ке од тих на чи на: фал си фи ко ва ње ис прав-
них ре це па та ко је из да ју ле ка ри, до би ја ње ис прав них ре це па та 
по мо ћу об ма на ле ка ра, кра ђа пра вих ре це па та и њи хо во по пу ња-
ва ње и ко ри шће ње, кра ђа опој них дро га из ле кар ских ор ди на ци ја, 
апо те ка и бол ни ца... Упра во због ово га је ва жна еду ка ци ја чи та вог 
ме ди цин ског осо бља у ши рем сми слу, од ле ка ра до апо те ка ра.

Ако се узму у об зир „ам пли ту де” у функ ци о ни са њу нар ко-
ман ске лич но сти, де струк тив но по на ша ње обич но се не ја вља док 
су нар ко ма ни под деј ством дро ге, већ то ком ап сти нен ци јал них 
кри за, сто га што се нар ко ман та да на ла зи у по себ ном пси хо фи-

7    Дра ган Јо ва ше вић, op. cit., стр. 67.
8    Па вле Са вић, op. cit., стр. 122.

ла го ђа ва ње лич но сти у окви ру ха о тич ног уну тра шњег мен тал ног 
жи во та, а у ци љу по сти за ња ела на и рас по ло же ња.5

Нар ко ма ни ја пред ста вља сво је вр стан про из вод би о ло шких, 
пер со нал но-пси хо ло шких и со ци јал них фак то ра, од ко јих му сва-
ки да је свој по се бан пе чат. Нар ко ма ни су са ми по се би сла бе лич-
но сти, ко је у пр вом ре ду од ли ку ју се бич ност и са мо жи вост, од су-
ство гри же са ве сти, сра ма и осе ћа ја кри ви це. Као се кун дар на по-
сле ди ца фор ми ра ња лич но сти на ова квим осно ва ма, ја вља ју се 
фла грант ни пре кр ша ји за ко на. Нар ко ман у пр вом ре ду мо рал но, 
со ци јал но, ма те ри јал но, здрав стве но про па да, што се по си сте му 
кон цен трич них кру го ва пре но си на ње го ву по ро ди цу и на ње му 
бли ска ли ца. Они по ста ју трај но из гу бље ни за рад, при вре ђи ва ње, 
по ро ди цу, а, на по слет ку, и за соп стве ну др жа ву.

3.Криминогенодејствонаркоманије
Ста ти сти ке по ка зу ју да је кри ми но ге ни зна чај нар ко ма ни је из у зет-
но ве лик. Он се огле да у то ме што је вр ше ње кри вич них де ла од 
стра не нар ко ма на вр ло че сто. До то га до ла зи сто га што, ка да је је-
дан пут ство ре на за ви сност од дро ге, цео жи вот нар ко ма на пот чи-
њен је јед ном је ди ном ци љу: по сва ку це ну до ћи до ње.6

Спек тар кри вич них де ла је вр ло ши рок и са сто ји се од ра-
зних ви до ва кра ђа, оби ја ња апо те ка, пре ва ра, ута ја, фал си фи ко ва-
ња ле кар ских ре це па та и про сти ту ци је. На овом ме сту би тре ба ло 
ис та ћи не ка спе ци фич на кри вич на де ла као што су про из вод ња, 
шверц и иле гал на про да ја дро ге. С об зи ром да су све рад ње у ве-
зи са зло у по тре бом дро ге ин кри ми ни са не, про из во ђа чи, тр гов ци, 
тран спор те ри и за ви сни ци од дро ге, услед стра ха од кри вич ног 
про го на, сво је рад ње оба вља ју у нај ве ћој тај но сти. На чин на ко-
ји они функ ци о ни шу у ве ли кој ме ри под се ћа на де лат ност оба-
ве штај них или кон тра о ба ве штај них слу жби. У тој су се функ ци ји 
на шли и спе ци фич ни из ра зи ко ји су фор ми ра ли сво је вр сни „нар-
ко ман ски ар го”. 

Тај, нар ко ма ни ма свој стве ни жар гон ско ро је уни вер за лан у 
свим кра је ви ма све та, а сво је по ре кло во ди пре те жно са аме рич ког 
кон ти нен та. Ево не ких из ра за ве за них за узи ма ње дро ге:

Fix – ин тра ве но зно узи ма ње би ло ко је дро ге
Stonе – ста ње ла бил но сти, ин ди фе рент но сти, тра је 5 до 6 са ти
Com ing down – по след ња фа за деј ства дро ге, вра ћа ње у нор-

мал но ста ње

5    Op. cit, стр. 172.
6    Ни на Са гић, Нар ко ма ни ја као дру штве ни про блем са по себ ним освр том на ње но кри ми но ге но деј

ство, с.н., Бе о град, 1987, стр. 14.
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зич ком ста њу, ко је га на го ни да што пре из ње га иза ђе узи ма њем 
дро ге. Та да он не би ра сред ства ни на чи не да до ње до ђе и упра во 
та да до ла зи до из вр ше ња кри вич них де ла.

за ни мљи во је ис та ћи из у зе так од уоче не тен ден ци је вр ше ња 
кри вич них де ла од стра не нар ко ма на пре те жно то ком ап сти нен-
ци јал них кри за. Реч је о по ра сту бро ја са о бра ћај них не сре ћа иза-
зва них од стра не во за ча ко ји су би ли под деј ством нар ко ти ка. Чак 
и ла и ци зна ју да се деј ство опој них дро га огле да у иза зи ва њу по-
спа но сти, тро мо сти, сла бље ња па жње, као и по ре ме ћа ја у опа жа њу 
и не кри тич но сти, што мо же би ти, а че сто и би ва, узрок са о бра-
ћај не не сре ће. До ово га до ла зи не са мо ка да је под ути ца јем дро ге 
во зач, већ и пе шак.

По ста вља се пи та ње да ли дро га са ма по се би иза зи ва кри-
ми но ге но по на ша ње. Иако по сто је не ка ста но ви шта, ко ја су за сту-
пље на пр вен стве но у кри ми но ло шкој на у ци, ко ја го во ре у при лог 
те зи да је од го вор на ово пи та ње по зи ти ван, зва ни чан став Аме-
рич ког ме ди цин ског удру же ња је сте да су зло чи ни на си ља рет ки, 
а сек су ал ни де лик ти го то во не по зна ти ме ђу нар ко ма ни ма.9

Дро га са ма по се би не иза зи ва би ло ко ји об лик кри ми но ге ног 
по на ша ња. Лич ност ко ја у се би не но си кри ми но ге ни по тен ци јал 
не ће ни под дро гом ис по љи ти ан ти со ци јал но по на ша ње те жег сте-
пе на. Као што је већ ис так ну то, лич ност нар ко ма на је сте фор ми ра-
на од објек тив них чи ни ла ца, и, као та ква, она је ин ди ви ду а ли зо ва-
на од ре ђе ним свој стви ма по пут пси хич ких, фи зич ких, мо рал них 
и кул тур них. По јав ни об ли ци кри ми на ли те та нар ко ма на са мо су 
по сле ди ца те сног са деј ства ова ко из ра же них цр та лич но сти, с јед-
не стра не, и од ре ђе них ег зо ге них фак то ра с дру ге стра не.

И по ред чи ње ни це да гра ђа ни ре ше ње тра же од ор га на го ње-
ња, што је сва ка ко оправ да но оче ки ва ње, су зби ја ње ова кве по ја ве 
не мо же да се огра ни чи ис кљу чи во на ре пре сив не ме то де. Ако се 
има у ви ду прет ход но ре че но о кри ми но ге ном деј ству и зна ча ју 
нар ко ма ни је, ва жност де ло ва ња др жав них ор га на ко ји до ла зе у не-
по сред ни кон такт с ли ци ма ко ја су на би ло ко ји на чин по ве за на с 
нар ко ма ни јом од из у зет ног је зна ча ја. По ред пра во суд них, ва жно 
ме сто у функ ци о ни са њу овог си сте ма за у зи ма ју и ца рин ски ор-
га ни. Њи хо ва функ ци ја је зна чај на, с об зи ром да кри вич на де ла 
стро го ве за на за опој не дро ге не рет ко има ју ме ђу на род ни еле мент. 
По ред кла сич них ви до ва иле гал ног пре но ше ња нар ко ти ка пре ко 
гра нич них пре ла за, го то во не дељ ни по ста ју из ве шта ји са ца рин-
ских пунк то ва на гра нич ним пре ла зи ма, ко ји све до че о не ве ро ват-
ној сна ла жљи во сти и до ви тљи во сти ли ца ко ја се ба ве овом де лат-

9   Дра ган Јо ва ше вић, op. cit., стр. 68.

но шћу. До раз от кри ва ња ова квих по ку ша ја уно ше ња ове уно сне 
ро бе нај че шће до ла зи за хва љу ју ћи рев но сном ра ду ца ри ни ка, али 
и до бро ко ор ди ни са ним, за јед нич ким ак ци ја ма ор га на уну тра-
шњих по сло ва ви ше су сед них др жа ва. На и ме, одав но је по зна та 
чи ње ни ца да ма фи ја шка са рад ња не по зна је гра ни це. С об зи ром 
на то да је реч о из у зет но про фи та бил ној де лат но сти, ло гич но је за-
што не рет ко до ла зи до удру жи ва ња нар ко-кар те ла, чи је су др жа ве 
би ле, или је су у не при ја тељ ским од но си ма. Та ко ђе, нео п хо дан ве-
ли ки по чет ни ка пи тал је сте фак тор укруп ња ва ња ак те ра „ма фи-
ја шке сце не”.

Ка ко су че сто глав ни ма фи ја шки ше фо ви у овој кри ми нал ној 
гра ни ва жан еко ном ски фак тор у не ким, нај че шће, али не и је ди-
но, „ба на на др жа ва ма”, ја сно је да је и њи хов ути цај на по ли тич ке 
струк ту ре у тим зе мља ма из у зет но сна жан. Упра во због то га, они 
се на ла зе, иако не по de iurе, а оно под de factо за шти том вла да ју-
ћих кру го ва. Све то у ве ли кој ме ри оте жа ва, а кат кад и чи ни не-
мо гу ћом, бор бу про тив нар ко ма ни је, ко ја је по при ми ла раз ме ре 
епи де ми је.    

4.Откривањекривичнихделаувезисазлоупотребомдрога
Од ре ђе на ис ку ства на ше кри ми на ли стич ке прак се да ју мо гућ ност 
да се у ве зи с от кри ва њем кри вич них де ла по ве за них са нар ко ма-
ни јом утвр де од ре ђе не за ко но мер но сти. Та ко, и по ред чи ње ни це 
да је тех но ло ги ја пре ра де си ро вин ских ба за из ко јих се до би ја ју 
опи ја ти ве о ма уса вр ше на, фор ма опи јум ске по га че мо же по ка за ти 
струч ња ци ма и по ре кло и ме сто про из вод ње.10

При мет но је да се, услед ак ци ја ко је се про тив њих пред у зи-
ма ју, нар ко ма ни по вла че у ду бљу иле га лу, под вр га ва ју се ве ћим 
ме ра ма опре за, али рет ко, го то во ни ка да, не оста вља ју дро гу, што 
је, с об зи ром на ста ња ко ја тo код њих иза зи ва и оче ки ва но. Вр ло 
је важнo при ме ти ти ли ца за ви сних од дро ге, јер се на тај на чин 
мо же до ћи до ли ца ко ја их њом снаб де ва ју. Са тим у ве зи је сте и 
че ста си ту а ци ја да кри јум ча ри за сво је „тран спор те ре” би ра ју ли-
ца у ко ја има ју по ве ре ња, не са мо на осно ву „по слов не са рад ње”, 
већ то мо гу би ти и при ја те љи и ро ђа ци, ко ји на тај на чин по ста ју 
део кри ми нал не ор га ни за ци је. Упра во тен ден ци ја ши ре ња и по ве-
зи ва ња кри ми нал них гру па да је овој гра ни кри ми на ла ди мен зи ју 
ор га ни зо ва ног, што у знат ној ме ри оте жа ва ње го во су зби ја ње.

С об зи ром на то да у на шу зе мљу опој не дро ге нај че шће сти-
жу кри јум ча ре њем, за ни мљи ва је сле де ћа по де ла ин ди ка то ра кри-

10 жи во јин Алек сић, – Ми лан Шку лић, Кри ми на ли сти ка, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2007, 
стр. 260.
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јум ча ре ња, ко ја мо же би ти од ве ли ке ва жно сти за ца рин ске ор га не 
и по ли ци ју:11  

1. Пси хич ки ин ди ка то ри ко ји пред ста вља ју спо ља шње ма ни фе-
ста ци је пси хе од ре ђе не лич но сти и у су сре ту кри јум ча ра са рад ни-
ци ма ор га на уну тра шњих по сло ва се мо гу ма ни фе сто ва ти на је дан 
од сле де ћих на чи на:

а) про ме не у го во ру у ви ду за муц ки ва ња, за стај ки ва ња у го во-
ру, ре че ни це не ма ју не ки ло ги чан ред...;

б) те ле сне ма ни фе ста ци је за бри ну то сти, уз не ми ре но сти, 
стра ха, по пут дрх та ња удо ва, не пре ста ног пу ше ња, зно је ња, цр ве-
ни ла у ли цу...;

в) про ме не у очи ма су углав ном та кве да се при ме ћу је у нез ве-
рен по глед, из бе га ва ње по гле да, гле да ње ле во-де сно; 

г) усне се су ше, бле де су или цр ве не.
2. Ауди о ви зу ел ни ин ди ка то ри, мо гу се опа зи ти чу ли ма, пр вен-

стве но ви да и слу ха и ти чу се:
а) оде ће, где се мо же опа зи ти не склад оде ће и пр тља га или 

во зи ла;
б) по на ша ња, што се огле да у кру том хо да њу, не мо гућ но сти 

са ги ња ња...;
в) во зи ла, по пут на кнад но мон ти ра них де ло ва или про ме на у 

зву ку на кон ку ца ња по де ло ви ма ауто мо би ла.
3. Так тич ке ин ди ка ци је под ра зу ме ва ју осо би не осо ба ко је се 

про фе си о нал но ба ве кри јум ча ре њем. за хва љу ју ћи ис ку ству са ор-
га ни ма уну тра шњих по сло ва, та су ли ца сте кла од го ва ра ју ће спе-
ци фич не спо соб но сти на осно ву ко јих мо гу за ва ра ти слу жбе ни ке 
са ко ји ма до ла зе у кон такт. Је дан од ка рак те ри стич них при ме ра 
је сте си ту а ци ја у ко јој кри јум ча ри жр тву ју јед ног или ви ше тран-
спор те ра, а исто вре ме но гра ни цу пре ла зи ве ћа ко ли чи на дро ге.  

Шта ви ше, и по зна ва ње нар ко ман ског ар гоа мо же би ти ко ри-
сно ор га ни ма ре пре си је јер, с јед не стра не, ли ца по ве за на са дро-
гом лак ше се от кри ва ју, а с дру ге стра не, та ко се мо же спре чи ти 
ме ђу соб но до го ва ра ње при ли ком ли ша ва ња сло бо де и су о ча ва ња.

5.Положајнаркоманаукривичномправу
Нар ко ма ни ја се на два на чи на до ди ру је с кри вич ним пра вом. Је-
дан је са ма про из вод ња и ста вља ње у про мет опој них дро га и омо-
гу ћа ва ње ужи ва ња опој них дро га. Дру ги аспект се од но си на са ме 
нар ко ма не, ко ји че сто вр ше кри вич на де ла да би до шли до дро ге.12 

11 Op. cit., стр. 265-267.
12 Ти ја Ив чић, Нар ко ма ни ја и нар ко ман у кри вич ном пра ву, с. н., Бе о град, 2001, стр. 11.

У на шем кри вич ном пра ву се за са мо ужи ва ње опој них дро га 
не од го ва ра. Раз лог за то је што се за ви сност од опој них дро га тре-
ти ра као бо лест „не ле чи” се прав ним нор ма ма, те се мо же ре ћи да 
у на шем кри вич ном пра ву бор ба про тив нар ко ма ни је има пре вен-
тив ни ка рак тер.13 

Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке Ср би је, ко ји је сту пио на сна гу 
1. ја ну а ра 2006. го ди не у гла ви XXI II, ко ја но си на зив Кри вич на де ла 
про тив здра вља љу ди пред ви ђа два кри вич на де ла ве за на за опој не 
дро ге. Реч је о кри вич ном де лу нео вла шће не про из вод ње, др жа ња 
и ста вља ња у про мет опој них дро га, ко је је са др жа но у чла ну 246, и 
омо гу ћа ва њу ужи ва ња опој них дро га из чла на 247. 

6.Заједничкекарактеристике
Има ју ћи у ви ду да је пра во на за шти ту здра вља га ран то ва но као 
устав но пра во чо ве ка, ло гич но је да се оно пр вен стве но шти ти дру-
гим гра на ма пра ва, а да је кри вич но прав на за шти та фраг мен тар-
ног ка рак те ра.14  

Кри вич на де ла свр ста на у гла ву XXI II углав ном, осим за јед-
нич ког за штит ног објек та, не ма ју не ке дру ге за јед нич ке ка рак те-
ри сти ке. То и не тре ба да чу ди ако се има у ви ду ком плек сност 
за шти те здра вља љу ди. Не би би ло зго рег на овом ме сту при ме ти-
ти слич ност са де ли ма про тив оп ште си гур но сти љу ди и имо ви не 
јер се њи ма, по пра ви лу, про у зро ку је опа сност за нео д ре ђе ни или 
ве ћи број ли ца. Ка да је реч о по сле ди ци, уоча ва ју се од ре ђе не до-
дир не тач ке са кри вич ним де ли ма про тив жи во та и те ла. 

7.Појединакривичнадела15

7.1. Нео вла шће на про из вод ња, др жа ње и ста вља ње у про мет опој них дро га

Као што је већ ис так ну то, опој не дро ге има ју по зи тив не ефек те 
ис кљу чи во ка да се упо тре бља ва ју кон тро ли са но и уз ме ди цин ски 
над зор. Де фи ни са ње фи зич ке или пси хич ке за ви сно сти за си гур-
но ни је sa e des materiае кри вич ног за ко но дав ства. Упра во због то га се 
све ви ше го во ри о здрав стве ном за ко но дав ству као по себ ној обла-
сти, од но сно о ме ди цин ском пра ву као по себ ној на уч ној ди сци-
пли ни. Та ко су и од ред бе за ко на о про из вод њи и ста вља њу у про-
мет опој них дро га блан кет ног ка рак те ра.

13 Ibid.
14 зо ран Сто ја но вић, – Об радПе рић, Кри вич но пра во – По себ ни део, Прав на књи га, Бе о град, 2007, 

стр. 192.
15 Кри вич ни за ко ник Ре пу бли ке Ср би је, Слу жбе ни гла сник РС, број 85/05.
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Кри вич но де ло из чла на 246. об у хва та не ко ли ко об ли ка. 
Основ ни об лик са сто ји се у нео вла шће ној про из вод њи, пре ра ђи-
ва њу, про да ји или ну ђе њу на про да ју или у ку по ви ни, др жа њу 
или пре но ше њу ра ди про да је или у по сре до ва њу у про да ји или 
ку по ви ни или на дру ги на чин у нео вла шће ном ста вља њу у про-
мет суп стан ци или пре па ра та ко ји су про гла ше ни за опој не дро ге. 

Објект овог кри вич ног де ла су суп стан це или пре па ра ти про-
гла ше ни за опој не дро ге. Рад ња из вр ше ња ов де је ал тер на тив но 
од ре ђе на и мо же се са сто ја ти у про из вод њи, пре ра ди, про да ји, ну-
ђе њу на про да ју, ку по ви ни, др жа њу или пре но ше њу ра ди про да је, 
по сре до ва ње у про да ји или у ку по ви ни, као и дру гом нео вла шће-
ном ста вља њу у про мет. Кри вич но де ло је свр ше но ка да је пред-
у зе та би ло ко ја де лат ност ко ја ула зи у рад њу из вр ше ња. Де ло се 
мо же из вр ши ти са мо са уми шља јем.

Те жи об лик је де фи ни сан у ста ву 2. и по сто ји ка да је де ло из 
ста ва 1. из вр ши ло ви ше ли ца ко ја су се удру жи ла за вр ше ње тих 
де ла, или је учи ни лац ор га ни зо вао мре жу пре про да ва ца или по-
сред ни ка. Та ко ђе, и де ло из овог ста ва се мо же из вр ши ти са мо са 
уми шља јем. 

По себ ни об лик овог кри вич ног де ла ин кри ми ни ше нео вла-
шће но др жа ње суп стан ци или пре па ра та про гла ше них за опој не 
дро ге. Ло гич ким ту ма че њем до ла зи се до за кључ ка да је у ства ри 
реч о по сред ном ка жња ва њу зло у по тре бе опој них дро га. И ов де је 
као об лик кри ви це мо гућ ис кљу чи во уми шљај.

за ни мљи ва је од ред ба ста ва 4, јер про пи су је мо гућ ност осло-
бо ђе ња од ка зне за учи ни о ца кри вич ног де ла из прет ход ног ста ва 
уко ли ко дро гу др жи ра ди соп стве не упо тре бе, од но сно уко ли ко 
она ни је на ме ње на тр жи шту. 

Као до бро за кон ско ре ше ње чи ни се мо гућ ност осло ба ђа ња 
од ка зне за учи ни о ца би ло ког од го ре на бро ја них де ла ако от кри је 
од ко га на ба вља опој ну дро гу.

У прет по след њем ста ву за ко но да вац санк ци о ни ше не ке при-
прем не рад ње у ве зи са нео вла шће ном про из вод њом и ста вља њем 
у про мет опој них дро га ко је су уми шљај но учи ње не.

У ста ву 7. про пи са на је оба ве зна при ме на ме ра без бед но сти 
од у зи ма ња пред ме та – опој них дро га и сред ста ва за њи хо во спра-
вља ње.

7.2. Омо гу ћа ва ње ужи ва ња опој них дро га

Кри вич но де ло из овог чла на сто ји у ко ре ла ци ји са де лом из чла на 
246. Ra tio le gis овог чла на је сте су зби ја ње де лат но сти усме ре не на 
ши ре ње ток си ко ма ни је. 

Ово кри вич но де ло има основ ни и те жи об лик. 
Основ ни об лик под ра зу ме ва раз ли чи те мо гућ но сти и са сто ји 

се у на во ђе њу дру гог на ужи ва ње опој не дро ге или да ва њу опој не 
дро ге да ужи ва то или дру го ли це или ста вља њу на рас по ла га ње 
про сто ри ја ра ди ужи ва ња опој не дро ге или на дру ги на чин омо гу-
ћа ва њу дру гом да ужи ва опој ну дро гу.

Рад ња је ал тер на тив но од ре ђе на и под ра зу ме ва раз ли чи те 
на чи не оства ри ва ња овог об ли ка кри вич ног де ла. Рад ња мо же да 
се са сто ји у на во ђе њу на ужи ва ње опој них дро га, да ва њу ових суп-
стан ци и пре па ра та дру гом ра ди ужи ва ња, ста вља њу на рас по ла-
га ње про сто ри ја у истом ци љу, али до ла зи у об зир и сва ки дру ги 
на чин ко јим се омо гу ћа ва дру гом да ужи ва опој ну дро гу.

Ин тен ци ја за ко но дав ца се ов де сво ди на то да је кри вич но де-
ло свр ше но пред у зи ма њем би ло ко је од ал тер на тив но од ре ђе них 
рад њи из вр ше ња и не зах те ва се да је ли це у пи та њу ужи ва ло опој-
ну дро гу. 

Кри вич но де ло мо же би ти учи ње но ис кљу чи во са уми шља-
јем.

Те жи об лик је про пи сан у ста ву 2. и по сто ји ако је де ло из ста-
ва 1. учи ње но пре ма ма ло лет ном ли цу или пре ма ви ше ли ца или 
је иза зва ло на ро чи то те шке по сле ди це. 

И код овог кри вич ног де ла за ко но да вац про пи су је оба ве зно 
из ри ца ње ме ре без бед но сти од у зи ма ња пред ме та – опој них дро га. 

8.Резиме
Овај рад пред ста вља скро ман по ку шај ауто ра да пру жи су мар ни 
пре глед јед ног ком плек сног про бле ма, ка кав нар ко ма ни ја за си-
гур но је сте. Чи ни се да је ко ор ди ни ра на де лат ност свих ак те ра ака-
дем ског жи во та чи је су обла сти на уч ног про у ча ва ња по ве за не са 
нар ко ма ни јом conditiо sinе quа non у су зби ја њу ове по ја ве.

С об зи ром на фе но ме но ло ги ју кри вич них де ла са еле мен том 
нар ко ма ни је, ја сно је да ис кљу чи во ре пре сив на сред ства ни су до-
вољ на да би се успе шно иза шло на  крај с овим из у зет но ве ли ким 
дру штве ним про бле мом. Ре пре си ји тре ба да прет хо ди ши ро ки 
пре вен тив ни фронт, у ко ме ће би ти об је ди ње ни по ро ди ца, обра-
зов не и здрав стве не ин сти ту ци је, ор га ни со ци јал ног ста ра ња, као 
и дру ге, за то по зва не, ин сти ту ци је.
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По вр шним про у ча ва њем исто ри ја та нар ко ма ни је до ла зи се 
до за кључ ка да је ова по шаст из у зет но ста ра и, са мим тим, ду бо ко 
уко ре ње на у свим кул ту ра ма и тра ди ци ја ма, на свим ме ри ди ја ни-
ма и па ра ле ла ма. Уко ли ко се то има у ви ду, сна жни ја је им пре си ја 
да је бор ба с нар ко ма ни јом из у зет но те шка, и да је упра во зато нео-
п ход но ве ће по све ћи ва ње па жње овом про бле му код нас.

Ка да је реч о оно ме што је и пред ста вља ло основ ну те му овог 
ра да, а то је ка у за ли тет из ме ђу нар ко ма ни је и кри ми на ли те та, ва-
жност кри вич них де ла учи ње них под деј ством или у ве зи са опој-
ним дро га ма, већ је са ма пси хи ја триј ска сли ка јед ног нар ко ма на 
до вољ на да по ка же ко ли ко је ва жна та спо на. Кри ми но ге ни зна чај 
нар ко ма ни је и је сте из у зет но ве лик због чи ње ни це да се цео жи вот 
нар ко ма на под ре ђу је јед ном је ди ном ци љу – про на ла же њу на чи-
на до ла же ња до дро ге.

Број на су кри вич на де ла ко ја су по ве за на са нар ко ма ни јом: 
кра ђе, пре ва ре, уце не, ода ва ње вој них, др жав них и слу жбе них 
тај ни... А кри вич на де ла стро го по ве за на са опој ним дро га ма је су 
са мо кри вич на де ла из чла на 246. (нео вла шће на про из вод ња, др жа ње 
и ста вља ње у про мет опој них дро га) и кри вич но де ло из чла на 247. 
(омо гу ћа ва ње ужи ва ња опој них дро га).
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Сне жа на Цвет ко вић

OМАж СЕ ЛИ МИ РУ СЕ ЛЕ ТУ ЈО ВА НО ВИ ЋУ 

Ја кроз скулп ту ру го во рим док ра дим.1 
Се ли мир Се ле Јо ва но вић

Пет де це ни ја не у мор не по све ће но сти умет но сти – скулп ту ри, пе-
да го шком ра ду и те ме ље њу ли ков не кул ту ре Сме де ре ва, од ре ди ле 
су Се ли ми ру Се ле ту Јо ва но ви ћу (Кр ње во, 1926 – Сме де ре во, 2010) 
ча сно ме сто у пле ја ди зна ме ни тих Сме де ре ва ца.

У сме де рев ски ли ков ни жи вот Се ли мир Јо ва но вић је сту пио 
1960. го ди не, не по сред но по за вр шет ку ва јар ског од се ка Ака де ми је 
ли ков них умет но сти у Бе о гра ду, у кла си углед ног про фе со ра Сре-
те на Сто ја но ви ћа. Овен чан Па ри ском на гра дом, чи ји су до бит ни-
ци би ли нај бо љи сту ден ти, про вео је ме сец да на у Фран цу ској на 
струч ном уса вр ша ва њу. Исте го ди не се за по слио у сме де рев ској 
Гим на зи ји као про фе сор ли ков не кул ту ре, да би од 1976. го ди не у 
ста ту су сло бод ног умет ни ка све сво је вре ме по све тио ра ду у свом 
ате љеу у Пи о нир ском пар ку, где је на ста ја ла ње го ва умет ност: хе-
рој ска, људ ска и пле ме ни та...

У вре ме ли ков ног са зре ва ња Се ли ми ра Јо ва но ви ћа и ње го вог 
сту па ња на сме де рев ску ли ков ну сце ну, Сме де ре во је у том по гле-
ду би ло при лич но не раз ви је на сре ди на, са не по сто је ћим, од но сно 
ал тер на тив ним из ла гач ким про сто ри ма (чи та о ни ца На род не би-
бли о те ке, са ла Гим на зи је, Цен тар за ре кре а ци ју сме де рев ске же-
ле за ре), а осим сли ка ра Ра до ми ра Ра че та Ма те ји ћа, ни је би ло ни 
ака дем ски обра зо ва них умет ни ка. Упра во је Се ле за по чео рад на 
кул ти ви са њу ли ков не кул ту ре гра да. Ме ђу пр вим пло до ви ма сва-
ка ко је би ло осни ва ње По ду нав ске ли ков не гру пе 1964. го ди не са умет-
ни ци ма Дра га ном Ву ко са вље ви ћем, зо ра ном Јо си ћем и Ми лен ком 
М. Осто ји ћем. У про ши ре ном са ста ву, ова гру па умет ни ка ће би ти 
ак тив на у по то њим де це ни ја ма, при ре ђу ју ћи низ из ло жби и ли-
ков них ко ло ни ја. У де пли ја ну штам па ном по во дом осни ва ња ове 
ли ков не гру пе као циљ је ис так ну то „тра же ње исти не кроз умет-
нич ко де ло, тра же ње естет ских вред но сти”.2 

Пр ву са мо стал ну из ло жбу Се ли мир Јо ва но вић је при ре дио 
у Сме де ре ву 1965. го ди не, и то у Цен тру за ре кре а ци ју же ле за ре 

1   С. Цвет ко вић, „Раз го во ри у ате љеу – Се ли мир Јо ва но вић Се ле: Скулп ту ра је мој го вор”, Сме
де рев ска сед ми ца, 15. фе бру ар 2002, 16–17,  Сме де ре во

2  Де пли јан штам пан по во дом осни ва ња и пр ве за јед нич ке из ло жбе По ду нав ске ли ков не гру пе, 
12. ја ну ар 1964.
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Сме де ре во.3 Би ло је из ло же но ше сна ест скулп ту ра, ме ђу њи ма: 
Уми ру ћи Ор феј, Си зиф, Бик, Во до но ша, Про тест, те ме ко је ће оп ста-
ти у Се ле то вом по то њем по лу ве ков ном ра ду. Умет ност Се ли ми ра 
Јо ва но ви ћа се на до ве зу је на прак су ју го сло вен ске скулп ту ре пр ве 
по ло ви не 20. ве ка, са осно ва ма у кла сич ној умет но сти, те фи гу ра-
ци ји. Осе ћа ње ме ре и скла да ан тич ке скулп ту ре да ли су Се ле то вом 
опу су трај но обе леж је кла сич но-мо ну мен тал ног. У жи жи ин те ре-
со ва ња су оп ста ја ла оп шта и веч на људ ска пи та ња, ме ђу ко ји ма 
су на пор, ис ку ше ње, из др жљи вост; ми то ло шке ком по зи ци је са ко-

3   Де пли јан „Се ле Јо ва но вић – скулп ту ра” штам пан по во дом из ло жбе  при ре ђе не у Цен тру за 
ре кре а ци ју же ле за ре Сме де ре во, 7. ок то бар 1965.

ре ни ма у ар хај ској пла сти ци; и при вр же ност му зи ци, ко ја је у јед-
ном тре нут ку до ве ла до ево лу и ра ња скулп ту ре у му зи ку. Се ле је 
ства рао у ка ме ну, гли ни, гип су, че ли ку, брон зи, др ве ту, ка ко мо ну-
мен тал не, та ко и ка мер не скулп ту ре, пор тре те, ме да љо не, ре ље фе, 
јав не спо ме ни ке, пла ке те. 

Усле ди ла је по том Се ле то ва са мо стал на из ло жба у бе о град-
ској Га ле ри ји УЛУС 1967. го ди не.4 Дру га са мо стал на из ло жба овог 
ауто ра у истом про сто ру би ла је отво ре на 1970. го ди не и овом при-
ли ком Се ле је ли ков ној пу бли ци пр ви пут у та квом оби му пред ста-
вио скулп ту ре на му зич ке те ме, је дин ствен екс курс у ју го сло вен ско 
/ срп ској умет нич кој прак си.5 Ме ђу укуп но два де сет и пет скулп-
ту ра би ле су из ло же не сим фо ни је, фу ге, ка при ча, со на те, со на ти-
не, ети де. Углед ни ли ков ни кри ти чар Па вле Ва сић у ли сту По ли
ти ка на пи сао је кри ти ку ове Се ле те о ве из ло жбе, из ко је из два ја мо 
сле де ће: „Јо ва но вић је сво је ва јар ство про жео ду хом епо хе: јед ним 
но вим есте тич ким осе ћа њем ко је на ста је упо ре до са по ле том ин-
ду стри је, ко је гло ри фи ку ју чо ве ков успон у тој обла сти, да ју ћи јој 
пр вен ство над свим дру гим. Дух ге о ме три је, дух јед ног но вог им-
пе ра ти ва по кре ће и ово ства ра ње ко је по ка зу је ори ги нал ност у из-
бо ру ма те ри ја ла, у схва та њу ком по зи ци је, али се по сво ме оп штем 
ка рак те ру укљу чу је у умет нич ки жи вот на шег до ба, у ње го ва нај и-
зра зи ти ја стре мље ња, ви ше као је дан од глав них то ко ва не го не ки 
по се бан пут от кро ве ња.”6 Пре ми јер но пред ста вља ње скулп ту ре-
му зи ке би ло је го ди ну да на ра ни је на го ди шњој из ло жби По ду нав
ске ли ков не гру пе.7 Скулп ту ра-му зи ка ће и на да ље за у зи ма ти мно го 
про сто ра у ли ков ном про ми шља њу Се ле та Јо ва но ви ћа, та ко да са 
умет нич ким фо то гра фом Ти хо ми ром Пин те ром 1974. го ди не у 
Сме де ре ву из ла же че лич не скулп ту ре на му зич ке те ме. У га ле ри ји 
сме де рев ског До ма кул ту ре 1983. го ди не при ре ђу је са мо стал ну из-
ло жбу на ко јој до ми ни ра ју че лич не скулп ту ре, укуп но два де сет и 
шест, на те му фу га, ети да, по е ма...8 По ме ни мо и то да је Се ли мир 
Јо ва но вић био и је дан од осни ва ча Му зич ке омла ди не Сме де ре ва 
и да је ре дов но из ла гао на из ло жба ма Скулп ту ра на му зич ке те ме, 

4   Де пли јан „Се ли мир Јо ва но вић Се ле – скулп ту ра”, 1–10. март 1967, УЛУС Бе о град.  
5   Де пли јан „II са мо стал на из ло жба скулп ту ре Се ли ми ра Јо ва но ви ћа Се ле та у Бе о гра ду / Га-

ле ри ја Удру же ња ли ков них умет ни ка Ср би је / Ву ка Ка ра џи ћа број 10 / од 1. до 10. ма ја 
1970. го ди не”;  П.В. „Кроз бе о град ске ли ков не га ле ри је: Скулп ту ре Се ли ми ра Јо ва но ви ћа”, 
По ли ти ка, 9. мај 1970. 

6   П.В. „Кроз бе о град ске ли ков не га ле ри је: Скулп ту ре Се ли ми ра Јо ва но ви ћа”, По ли ти ка, 9. 
мај 1970.

7   Де пли јан „VI из ло жба По ду нав ске ли ков не гру пе / 28. мај – 5. јун 1969, На род ни му зеј,  Сме-
де рев ска Па лан ка” 

8   Се ли мир Јо ва но вић Се ле, Скулп ту ра, Га ле ри ја До ма кул ту ре Сме де ре во, 13–31. ок то бар 
1983, ка та лог из ло жбе

Селимир Јовановић Селе у свом атељеу, 2004, фото Дејан Радовановић
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ко је су при ре ђи ва не ши ром Ср би је у ор га ни за ци ји Му зич ке омла-
ди не Ср би је. 

Мо де ран, пси хо ло шки пор трет кон стант но је био при су тан 
у Се ле то вом опу су. Пор тре те је ва јао у пу ној пла сти ци и ре ље фу. 
Од 1967. го ди не ре дов но је из ла гао на из ло жба ма ју го сло вен ског 
пор тре та у Ту зли. У Га ле ри ји Му зе ја у Сме де ре ву 1995. го ди не 
при ре дио је ре тро спек ти ву пор тре та.9 Исто ри чар ка умет но сти и 
ли ков ни кри ти чар Ве ра Хор ват у тек сту ка та ло га ове из ло жбе за-

9   В. Хор ват, Се ли мир Јо ва но вић Се ле, Пор тре ти, Му зеј у Сме де ре ву, 31. март – 24. април 1995, 
ка та лог из ло жбе

пи са ла је да је Се ле ту Јо ва но ви ћу „као ‘по след њем из дан ку’ ва јар-
ске шко ле Сре те на Сто ја но ви ћа, оста ла [је] ви со ка од го вор ност да 
да ље пре не се збир ис ку ста ва свог бес по го вор но сјај ног на став ни-
ка, мај сто ра фи гу ра ци је и жи вот но сти ко ја у њој пул си ра.”10

Ре тро спек тив на из ло жба већ зре лог умет ни ка Се ли ми ра Се-
ле та Јо ва но ви ћа при ре ђе на је 1999. го ди не у Га ле ри ји Му зе ја у 
Сме де ре ву.11 Овим по во дом из ло жио је ше зде сет и је дан рад, а Ве-
ра Хор ват у тек сту ка та ло га са чи ња ва ски цу за мо но гра фи ју де фи-
ни шу ћи Се ле тов ли ков ни из раз кроз на сло ве: Ви та ли зам, Ху ма на 
мо ну мен тал ност, „Спо знај са мо га се бе” и Му зи ка за очи и ...ста но ва
ње. Ме ђу из ло же ним де ли ма би ли су Си зиф, Бик, Ви о лон че ли ста, 
Ика ров пад, Ли вац, скулп ту ра-му зи ка и, та ко ђе ва жан сег мент Се-
ле то вог опу са, пла ке те. По ме ни мо Пла ке ту Скуп шти не Оп шти не, 
Пла ке ту Сме де рев ски Ор феј, Пла ке ту Ди ми три је Да ви до вић и др. На 
ре пре зен та тив ној из ло жби Ме да ље и пла ке те XX ве ка, ко ју је при-
ре дио На род ни му зеј у Бе о гра ду 1981. го ди не, би ла су из ло же на и 
де ла Се ли ми ра Јо ва но ви ћа.12 

Од ре тро спек тив не из ло жбе 1999. го ди не, у на ред них пет го-
ди на, у ин тим ној ат мос фе ри умет ни ко вог ате љеа у Пи о нир ском 
пар ку, на ста ја ли су ма ла пла сти ка и ре ље фи на му зич ке те ме. На 
фи гу ри на ма го то во ка мер них ди ме зи ја Се ле је ана ли зи рао фе но-
мен „ле ве вер ти ка ле”. Де ла на ста ла у овом пе ри о ду би ла су из-
ло же на на са мо стал ној из ло жби Се ле та Јо ва но ви ћа, при ре ђе ној у 
сме де рев ској Град ској га ле ри ји 2004. го ди не.13 Пр ва на спи ску из-
ло же них де ла би ла је скулп ту ра Си зиф III ми ле ни ју ма – те ма кон-
стант но при сут на у Се ле то вом ства ра ла штву да ла је глав ни тон 
овој по став ци, ма да су ње ни ко ри фе ји сва ка ко би ле скулп ту ре За
гр љај, Труд ни ца, Мај ка и де те, као скулп тор ски трип тих гло ри фи ка-
ци је љу ба ви.

По се бан екс курс у Се ле то вој из ла гач кој прак си би ла је из ло-
жба ор га ни зо ва на 2002. го ди не под рад ним на зи вом Из Се ле то вог 
ате љеа, ко ја је би ла ис пу ње ње умет ни ко ве же ље да за јед нич ки из-

10 Исто
11 В. Хор ват, Се ли мир Јо ва но вић Се ле, Скулп ту ра ре тро спек ти ва, Му зеј у Сме де ре ву, 14–30. 09. 

1999, ка та лог из ло жбе; С. Г., „Де це ни је умет нич ког ства ра ла штва”, Наш глас, 21. сеп тем бар 
1999, Сме де ре во

12 И. Су бо тић, Ме да ље и пла ке те XX ве ка, вла сни штво На род ног му зе ја у Бе о гра ду и ауто ра, Га-
ле ри ја Град ског му зе ја у Су бо ти ци, 17. сеп тем бар – 5. ок то бар 1981, ка та лог из ло жбе.

13 С. Цвет ко вић, Се ли мир Јо ва но вић Се ле, Скулп ту ре и ре ље фи, Град ска га ле ри ја Сме де ре во, 30. 
09 – 30. 10. 2004, ка та лог из ло жбе; С. Цвет ко вић, „Скулп ту ре Се ли ми ра Јо ва но ви ћа Се ле та”, 
Сме де рев ска сед ми ца, 24. сеп тем бар 2004, Сме де ре во; С. Цвет ко вић, „Си зиф тре ћег ми ле ни ју-
ма”, Сме де рев ска сед ми ца, 8. ок то бар 2004, Сме де ре во; С. Г,. „Но ва ли ков на сим фо ни ја”, Наш 
глас, 5. ок то бар 2004, Сме де ре во; С. Цвет ко вић, „Скулп ту ре и ре ље фи Се ли ми ра Јо ва но ви-
ћа Се ле та”, Mons Aure us – ча со пис за књи жев ност, умет ност и дру штве на пи та ња, 5–6/2004, 
253–255.

Селимир Јовановић, Аутопортрет, 1995, патинирани гипс, фото Вла-
димир Гогић
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ла же са ва ја ри ма ко ји су тај не ове ле пе умет но сти пр ви пут от кри-
ли у ње го вом ате љеу у Пи о нир ском пар ку, а ко ји су вре ме ном и 
са ми по ста ли од лич ни ва ја ри. Би ла је то Се ле то ва из ло жба са зо-
ра ном Ку зма но ви ћем и Ра до шем Ан то ни је ви ћем  у Град ској га ле-
ри ји у Сме де ре ву 2002. го ди не.14 На овој из ло жби рад Се ли ми ра 
Јо ва но ви ћа пред ста вљен је са осам ка пи тал них оства ре ња из ње го-
вог опу са. Ме ђу њи ма су би ле мо ну мен тал на скулп ту ра брон за ног 
Би ка из 1970. го ди не, нај про ду хо вље ни ја скулп ту ра из Се ле то вог 
кор пу са, Ви о лон че ли ста, ра ђе на  у ва ре ном че ли ку 1975. го ди не, 
Ауто пор трет из 1999. го ди не, као и Сим фо ниј ске по е ме...

По след ња ре тро спек ти ва Се ле то вог им по зант ног опу са при-
ре ђе на је по во дом Да на Му зе ја у Сме де ре ву, у апри лу 2008. го ди не, 
у Га ле ри ји са вре ме не умет но сти.15

Де ло по ко ме ће Сме де рев ци пам ти ти Се ли ми ра Се ле та Јо ва-
но ви ћа, по ред све га оста лог, је сте Спо ме ник жр тва ма пе то јун ске 
ка та стро фе, ко ји је по ста вљен 1973. го ди не у пар ку из ме ђу Му зе-
ја у Сме де ре ву и же ле знич ке ста ни це, не по сред но уз ме сто овог 
тра гич ног до га ђа ја. У ју го сло вен ској, од но сно срп ској скулп ту ри 
20. ве ка, за у зео је трај но ме сто де ли ма по пут Би ка, Ор фе ја, Си зи фа, 
На ри качâ, Ви о лон че ли сте, спо ме нич ком пла сти ком, пор тре ти ма, 
ме да ља ма, пла ке та ма, скулп ту ром-му зи ком. Ње го ви ра до ви чу ва-
ју се или су пак из ло же ни у кру гу фа бри ке Жел воз у Сме де ре ву, 
у про сто ри ја ма скуп штин ске згра де Гра да Сме де ре ва, ли ков ним 
фон до ви ма Цен тра за кул ту ру и Му зе ја у Сме де ре ву, као и у ни-
зу га ле ри ја у зе мљи и ино стран ству и у при ват ним ко лек ци ја ма. 
Скулп ту ра Орач у Ве ли кој Пла ни (1973) и фон та на Сун це у Сме де-
рев ској Па лан ци (1988) при па да ју ка пи тал ним оства ре њи ма Се ли-
ми ра Се ле та Јо ва но ви ћа.

Се ли мир Се ле Јо ва но вић био је члан УЛУС-а од 1965. го ди не, 
а од 1982. Ме ђу на род ног удру же ња ме да ље ра ФИ ДЕМ.  

Два пу та до бит ник Ок то бар ске на гра де оп шти не Сме де ре во 
(1967. и 1998), као и Све то сав ске по ве ље оп шти не Сме де ре во (2004), 
сво јим обим ним ства ра лач ким опу сом и уло гом у кре и ра њу кул-
тур ног иден ти те та са вре ме ног Сме де ре ва, он је да нас део исто ри је 
на шег гра да. Се ле је во лео при ро ду, љу де и сво је Сме де ре во. Ка-
ко ће и ко ли ко град Сме де ре во уме ти да це ни ње гов по лу ве ков ни 
умет нич ки труд, по ка за ће вре ме ко је је пред на ма.

14 С. Цвет ко вић, М. Мар ко вић, „Из Се ле то вог ате љеа”, ав густ/сеп тем бар 2002, Град ска га ле-
ри ја у Сме де ре ву, ка та лог из ло жбе; С. Цвет ко вић, М. Мар ко вић, „Из Се ле то вог ате љеа”, 
Сме де рев ска сед ми ца, 16. ав густ 2002, 14–15, Сме де ре во; С.Г., „Део те прак се и ис ку ства”, Наш 
глас, 20. август 2002.

15 В. Хор ват, Се ли мир Јо ва но вић Се ле, Ре тро спек ти ва, 11. април – 11. мај 2008, Га ле ри ја са вре ме не 
умет но сти Сме де ре во 
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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 
(II ДЕО)

Ка да сам пр ви пут об ја вио ову сво ју (не)срећ ну ПАН ТО ЛО ГИ ЈУ у 
же љи да за ба вим и на сме јем ма ле, ве ли ке, још ве ће али и оне нај ве-
ће, до го ди ло се не ко ли ко (за ме не) не ве ро ват них ства ри. 

Нај пре су по че ли да ми се ја вља ју ма ли, ма ло ве ћи али и они 
нај ве ћи при ја те љи–пе сни ци у сти лу: „Ма, чо ве че, је си ли ти нор-
ма лан? за што ме она ко упро па сти? Ка кав си ми то при ај тељ, кад се 
та ко ру гаш и под сме ваш мом ства ра ла штву?” Ја сам им об ја шња-
вао да сам се ја то са мо ша лио. Да су па ро ди је1 не у вре дљи ве. Да су 
па сти ши2 по до ста сло жен по ет ски рад... аја! Увре ди ше се, не ко ли-
ци на њих, за и стин ски. 

Он да се по ја ви ла кри ти ка јед ног на шег углед ног пе сни ка, у 
ко јој сам до био све мо гу ће и не мо гу ће по хва ле за, ка ко ре че, успе
шно осми шље не па сти ше и вр ло ин вен тив не па ро ди је... 

Та да су по че ли да ми се ја вља ју они дру ги мо ји ма ли, не што 
ве ћи али и они нај ве ћи при ја те љи–пе сни ци, а све у сти лу: „Па, до-
бро, мај ко ви ћу, ка кви смо ми то при ја те љи? за што, бра те, ме не не-
ма у твом из бо ру? због че га, мо лим те ле по, ни си па ро ди рао и мо је 
пе сме?” Да ли сам смео да им ка жем исти ну да, по не ка квим мо јим 
кри те ри ју ми ма, ни су за слу жи ли ме сто у мо јој нео збиљ ној ПАН-
ТО ЛО ГИ ЈИ? Ни слу чај но! Из ви ња вао сам се, по не ки ма од њих, а 
по не ки ма, бог ме, и обе ћа вао ме сто у не ком из ми шље ном, но вом и 
до пу ње ном из да њу. 

На по кон се у не ка квим ло кал ним но ви на ма не ка кав увре ђе-
ни пи сац, ког сам јед ном при ли ком с раз ло гом на звао пинкпе сни
ком, об ру шио на ме не свом сна гом свог па три от ског опре де ље ња, 
а у сти лу: „Овај се, под ма ском не ка кве ко ба ја ги по е зи је на ме ње не 
де ци, ру га на шим во де ћим Ср би ма. И не са мо ру га, већ се по на ша 
као нај ве ћи ср бо мрз!” Па он да на ве де не ко ли ко сти хо ва, као нпр:

Шта се то вас, де цо, ти че!
За од ра сле то су при че.
Јед ном сам се ја опекô

1  па ро ди ја (грч. parōdía) по ет. пе сма ко јој је циљ да не ку озбиљ ну пе сму на пра ви сме шном ти-
ме што, по дра жа ва ју ћи њен спо ља шњи об лик и тон, при ча дру ге ства ри ко је не ма ју ве зе са 
са др жи ном оне озбиљ не пе сме  (Ми лан Ву ја кли ја, Лек си кон стра них ре чи и из ра за)

2  па стиш (фр. pa stic he) па ште та, сме ша; об ма на, пре ва ра, из да ва ње за не што што ни је (по дра-
жа ва ње ма ни ра не ког чу ве ног умет ни ка) (Ми лан Ву ја кли ја, Лек си кон стра них ре чи и из ра за) 
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РАТ

У др жа ви Да лиДа ли
па ту љак је је дан ма ли
са су се дом за ра тио
(вој ско во ђа био).

А због че га? А због че га?

Шта се то вас, де цо, ти че!
за од ра сле то су при че.
Јед ном сам се ја опекô
и паз’ да вам не бих рекô!

Нај зад мир су за кљу чи ли,
јер (на ср це ру ку!)
ви ше ни су има ли 
за што да се ту ку.3

Мом чи ло Те шић

3   Не из ме ње ни сти хо ви штам па ни су кур зи вом.

и паз’ да вам не бих рекô!
*
„Да нас, баш код пре вод ни це,
догодилесерибице!”

*
„Та из вин’те, од у век сам
ма ли Во ја био!”

На ру жи ме чо век па три от ски: све др вље и ка ме ње. Ис па дох ја 
нај го ри чо век не у овој на шој Ср би ји ци, но на чи та вом бе лом све ту, 
пра ви бе ло свет ски ан ти рат ни ху шкач!

Ову по хва лу, да сам ан ти рат ни ху шкач, за слу жио сам мно го 
ра ни је, не ких де ве де се тих го ди на, са свим дру гим по во дом. Тај мој 

„кри ти чар” је, очи глед но, пра тио и пам тио та кве ства ри, па је по-
но вио као по гр ду оно че му сам се ја сме јао, а што је мо је окру же ње, 
што су мо ји при ја те љи сма тра ли нај по хвал ни јом ти ту лом. 

Про шло је пре ко јед не де це ни је од тог вре ме на. 
На чи нио сам из бор не ких па сти ша и па ро ди ја, по се ћа њу на 

оно што је мом пинк-кри ти ча ру и ње му слич ни ма, углав ном па
три о та ма оно га до ба, нај ви ше сме та ло. 

Не ка са да шњи ца до не се, ако је вре ме, суд о то ме. То јест, не ка 
се са да шњи ца на сме је, ма кар она ко ка ко се он да шњи ца сме ја ла и 
мо јој ПАН ТО ЛО ГИ ЈИ и ре ак ци ја ма оних ко ји су ова ко или она ко 
ре а го ва ли. 

Ми слим да су нај па мет ни ји би ли они ко ји су по сту пи ли као 
ја: ћу та ли, оста вља ју ћи вре ме ну да пре су ди да ли је то до бро или 
не.

А ја и да ље сма трам да је то ДО БРО.
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БОЛ НА ЛЕ жИ

Бол на ле жи омла дин ка Ми ра,
ни ко ви ше не сме да је ди ра.
У зло до ба ве ли се би са ма:
„зар ја ни сам ов де пр ва да ма?
Не ћу ви ше да имам ту бри гу,
хо ћу сво ју да на пи шем књи гу!
Ено све ске са пи са ћег сто ла
у њој имам свој днев ник до по ла,
а од по ла, још сле де ћих по ла,
исти на је гол ци ја та го ла –
во ди ћу га, не би ла ти пу ста,
од по чет ка Ју ла до Ав гу ста.
Па кад Ми ра мо же да га во ди,
нек се штам па и нек се пре во ди... ”4

Бран ко Ћо пић

ШКО ЛА „КА ЛИ МЕ РО”5

„Је сте л’ чу ли, Аме ри,
 – ве руј те, без ша ле –
отва ра се фа кул тет
 за пи ли ће ма ле?”

Сви пи ли ћи до шли
 сто је ис пред вра та;
ста ри пе вац ве зао
 свој шал око вра та.

Па се он да шетô
 с озбиљ но шћу му шком;
учио их, учио
 и бом бом и пу шком.

4   Мно ги пан то ло ги ча ри по гре шно свр ста ва ју ову пе сму у на род ну пе лен ги ри ку. При ре ђи вач 
ове ПАН ТО ЛО ГИ ЈЕ до шао је до ове, на сре ћу, не пот пу не, али, та ко ђе на сре ћу, из вор не вер-
зи је за со ло пе ва чи цу и му шки хор.

5   Ка ли ме ро, оно пи лен це из цр та них фил мо ва, с бе лом љу ском на врх гла ве, што стално уз-
ви ку је: „Не прав да, па то ти је!”

СЛО БО ДАН

Ја знам да сва ка Ја на и Ана
во лу сва ко га Сло бо да на.

И Мар ја на, и Ла на, и Мир ја на
увек во ле ду Сло бо да на.

жи ва на, за на, Бра на и Ха на
не мо гу да жи ву брез Сло бо да на.

А знао сам и за јед ног жи ва на
што је волô до тич ног Сло бо да на.

Сви на ши љу ди сва ко га да на
мло го во ле ду Сло бо да на...

Баш ти је овај жи вот зго дан
ка да се зо веш та ко: Сло бо дан.

Бо жи дар Ти мо ти је вић
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Шта ће, шта ли ће са њи ма?
за њих пра ве ре чи има:

„У Та ми шу ме ста до ста,
за до ма ће и за го ста,
ал’ ај ку ла, ле по мо лим,
то не мо гу да до зво лим!
То за јед но сме мо, зна мо,
ај ку лу да про те ра мо!”

На род ри бљи ви че: „Бра во!
Бра во, со ме, имаш пра во!
Ни је до ста што смо ма ле,
ај ку ле нам са мо фа ле!
Нек’ иде у крај свој род ни,
ми смо на род слат ко вод ни!”

Од лу ка је пу но ва жна, све ту зна на,
ај ку ла је про те ра на!

Сом од ју тра до по дне ва
спо кој но и срећ но зе ва,
јер сад ше ва гла сно пе ва:

„Да нас, баш код пре вод ни це,
до го ди ле се ри би це!”

Ал’ се не што ве што скри ло:
ту ај ку ле ни кад, ни кад, ни кад
ни је би ло...6

Ар сен Ди клић

6   Мо ли мо Пан чев це да ува же сле де ће: Та миш и Пан че во су упо тре бље ни у пу ној песнич кој 
сло бо ди, јер се све ово ни ка да ни је до го ди ло. Све је из ми шље но.

Учио их, учио
 и број ке и сло ва,
ал’ се ни су од ма кли
 да ље од тр го ва.

Ни је би ло успе ха
 ко ко ши јем тру ду
це ла му ка ње го ва
 оста де за лу ду.

Ни шта ви ше не на у чи
 пи ле ћа пу бли ка,
не го што је и пре зна ла:
 Ре пу бли ка, Ре пу бли ка!

Змај Јо ван Јо ва но вић

ТА МИ ШКА АЈ КУ ЛА

Над Та ми шом, код Пан че ва,
јед на ше ва пе сму пе ва:

„Ри би це сте пљуц ка ви це,
са свим сит не и не бит не.
Све ли стом сте пра ве ну ле,
и још го ре – ду пле ну ле –
за ви си те од ај ку ле!”

Из Та ми ша из ви ри ле
ри бе сит не, ри бе ми ле,
на чи сто се уз бу ни ле,
уз бу ди ле и збу ни ле:

„Ка ко, ка ко, зар уз нас
жи ви не ки мор ски пас?”

зи нуо и реч ни сом:
„Ај ку ла у му љу мом?!”
Оку пио све ри би це,
све ри би це–пљуц ка ви це,
баш код са ме пре вод ни це,
по штен реч ни на род сав
на ушћу Та ми ша у Ду нав.
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Не мој да те смо три
наш ве ли ки та та,
јер бо ћеш у ћо шак
иза они’ вра та!”

Сагô гла ву Во ји слав
па се по сра мио:

„Та из вин’те, од у век сам
ма ли Во ја био!”

Змај Јо ван Јо ва но вић

МИ НИ СТАР ЧИ ЦА

Ле па ми ни стар чи ца Ми ца из Сив ца
срет не на при је му кон зул чи ћа Ив ца7.

И за љу би се Ми ца у Ив ца,
и за љу би се Ивац у Ми цу.
И он да ње на го спо ђа мај ка,
бу ду ћи да је ми ни стар ка,
пре пра ви Ми ци кр ште ни цу!

Јер, ка ко би би ло да се Ми ца из Сив ца
уда за јед ног – ми стер Ив ца?!

До бри ца Ерић

7   Ивац = Ај вак (на стра ном је зи ку).

ОСВЕ ТА

Го спо’н ћа лац
кућ ни дик та то ре,
на шта те би
де ца ли че, мо ре?

На сту ден те, 
де мон стран те,
да ба ти не
тво је пам те?

Не ка, ћа лац,
ма ње при ја
да нас мла ти
по ли ци ја!

Мо шо Ода ло вић

МА ЛИ ВО ЈА

Је дио се ма ли Во ја
што је тол’ко си тан,
ис пен трô се на фо те љу –
сад је ја ко би тан!

На тукô је шај ка чу,
још на цртô бра ду,
па се за ма скирô
да га не по зна ду.

И ова ко викô:
„Поч’ дај те, на ро де,
сад гле ди те у лик
ва шег во је во де!”

Ал’ на и шла ма ти,
па му ве ли стро го:

„Ски дај се с фо те ље
и беж’ док си могô.
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зА БУ НА

Увек исто па па гај
да ни ма по на вља.

Пи та ле га ком ши је:
„Је л’ то про блем здра вља?”
„Или ве жбаш уло гу?”
„зар си глу мац ти?”
„Шта ти то па зна чи
сви, сви, сви?”

„Сви”, ре као па па гај,
опет без пар до на.
„Ве жбам, да по ста нем
го луб са бал ко на!”

Ми ро слав Ан тић 

ГРА ЦА

– Је си л’ хтео да на пи шеш ова кву књи гу?
– Ни сам.

– А је л’ ве ру јеш да ни си за овај по сао?
– Не ве ру јем.

– Је си л чуо за Ста ни сла ва Ви на ве ра?
– Ни сам.

– А је л ве ру јеш да у књи зи жи ве ма ли пи сци?
– Не ве ру јем.

– Марш одав де, из на ше књи ге,
кад не умеш да пи шеш пе сме.
Да те по кр љам на по ла – као кри ти чар.
Ето!

Ми ро слав Ан тић
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Ве сна Глу шче вић

ПО КЛОН КАО ВИД НА БАВ КЕ БИ БЛИ О ТЕЧ КЕ 
ГРА ђЕ – ПРЕД НО СТИ И НЕ ДО СТА ЦИ

(на при ме ру На род не би бли о те ке Ср би је)

Да је по клон нај ста ри ји вид на бав ке би бли о теч ког ма те ри ја ла, 
пот кре пљу ју чи ње ни це из нај ра ни је исто ри је На род не би бли о те-
ке Ср би је. Пре ма по да ци ма Серб ског ле то пи са од 17. фе бру а ра 1832. 
го ди не, 15. фе бру а ра те исте го ди не го ди не ре ги стро ва на је да на-
шња На род на би бли о те ка Ср би је под на зи вом Но ва Би бли о те ка 
Серб ска, чи ји је вр хов ни по кро ви тељ био Је врем Обре но вић. При-
ли ком осни ва ња, по кло ни у књи га ма сти за ли су из свих кра је ва 
зе мље. Ан то ни је Ар нот, из да вач ча со пи са Срб ске но ви не и по зна ти 
књи жев ник, пи сао је 1838. го ди не о ус пе си ма Kне же ви не Ср би је и 
по зи вао да се „Књи го хра ни ли шту” учи ни „ма и нај ма њи дар и да 
сва ки при ја тељ срп ског име на оба ве сти све оне ко ји ма ова ствар ни-
је по зна та да би се учи нио на пре дак ли те ра ту ре”. Пр ви да ро дав ци 
би ли су зна ме ни ти на уч ни ци то га до ба. Ме ђу по зна тим име ни ма 
пр вих да ро да ва ца су, по ред Је вре ма Обре но ви ћа, Ан то ни је Ар нот, 
Јо ван Бе рић, док тор фи ло зо фи је, пе сник и пре во ди лац, Ди ми-
три је Да ви до вић, Ди ми три је Иса и ло вић, Ди ми три је Ти рол, Пе тар 
Де ме лић, пре во ди лац Или ја де, Јо ван Сте јић, ле кар и књи жев ник, 
Са ва Те ке ли ја, док тор пра ва и углед ни јав ни рад ник, Јо ван Ха џић, 
књи жев ник и прав ник, Јо сиф Ми ло вук и Га ври ло Бо зи то вац, пе-
штан ски тр гов ци и осни ва чи Ма ти це срп ске, Па вле Ко јић, адво кат, 
и мно ги дру ги. Фонд би бли о те ке фор ми ран је при ло зи ма, пре све-
га у књи га ма, он да и у ста ром нов цу, сли ка ма и дру гим зна чај ним 
пред ме ти ма. При мер нај ви ших пред став ни ка срп ске кне же ви не 
сле ди ли су и дру ги Ср би с ра зних стра на: из Бе о гра да, зе му на, Но-
вог Са да, Бу дим пе ште и Ве ле са. Ту су чи нов ни ци, адво ка ти, ме-
ди ци на ри и апо те ка ри, тр гов ци, кал фе и за на тли је. Ме ђу њи ма је 
и Ма ти ца срб ска, у то вре ме је ди но срп ско књи жев но и из да вач ко 
дру штво.

Раз вој ни пут На род не би бли о те ке Ср би је био је ве о ма те жак, 
пун успо на и па до ва, усло вљен пре све га аку тел ним дру штве ним 
при ли ка ма и, на жа лост, ра то ви ма. Бал кан ски ра то ви 1912–1913. 
го ди не ни су јој на не ли те же по сле ди це, бар што се фон да ти че, 
али су сва ка ко ути ца ли на њен раз вој, ко ји је био ско ро за у ста вљен. 
На по чет ку Пр вог свет ског ра та, 1914. го ди не, Би бли о те ка је би ла 
из ло же на опа сно сти да бу де уни ште на. Од бом бар до ва ња је стра-
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за тим и свих дру гих збир ки. По клон до би ја  од по је ди на ца, уста-
но ва, удру же ња, ми ни стар ста ва (Ми ни стар ство кул ту ре, Ми ни-
стар ство на у ке и жи вот не сре ди не...), ам ба са да (ам ба са де Фин ске, 
Швај цар ске, Ја па на, Аме ри ке, Не мач ке, Тур ске, Ислам ске ре пу-
бли ке Ира на итд.). Сва ко днев но до би ја мо књи ге и пе ри о ди ку из 
ино стран ства као и ча со пи се и но ви не на ше ди ја спо ре из Аме ри ке, 
Ка на де и дру гих зе ма ља (Ca na dian Sr bo bran, Ame ri can Sr bo bran, Ви
дов дан). На по клон је у ве ли кој ме ри ути цао и пе ри од дру штве них 
про ме на у зе мљи. У пе ри о ду ка да су се рас фор ми ра ва ле бан ке, га-
си ле мно ге спе ци јал не би бли о те ке при ин сти ту ти ма, фа бри ка ма 
и дру гим уста но ва ма и ка да је др жав на сво ји на при ва ти зо ва на, би-
ли смо ду жни да пре у зи ма мо це ло куп не би бли о те ке, се лек ту је мо 
гра ђу и про ве ри мо шта је од тога адекватно за наш фонд. Био је то 
је ди ни на чин да се бар де ли мич но спа се фонд ових би бли о те ка 
ко је су се у том мо мен ту на шле на уда ру дру штве них про ме на. 

По пу ња ва ње фон до ва пу тем по кло на по ред нео спор но ве ли-
ких пред но сти има и сво је не до стат ке. Пре све га, реч је о огром ним 
ко ли чи на ма ма те ри ја ла ко је тре ба пре у зе ти, сме сти ти и се лек то ва-
ти. У та квим си ту а ци ја ма ја вља ју се про бле ми сме штај них ка па ци-
те та и рад не сна ге. Про бле ми на ста ју и са да ро дав ци ма, по што је, 
вр ло че сто, слу чај да они по ста вља ју по себ не усло ве ко је ми ни смо 
у мо гућ но сти да ис по шту је мо. У Народној библиотеци Србије је, 
до до но ше ња Струч ног упут ства о при је му и ди стри бу ци ји би бли о
теч ке гра ђе до би је не пу тем по кло на, би ло про бле ма са да ро дав ци ма 
ко ји су зах те ва ли да се њи хов по клон чу ва по сва ку це ну, без об-
зи ра да ли би бли о те ка већ по се ду је од ре ђе не пу бли ка ци је, а, та ко-
ђе, би ло је и не ре ал них зах те ва, по пут оног да се по је ди не књи ге 
тра же на зад по сле ви ше го ди на. због не до стат ка ма га цин ског про-
сто ра, а у скла ду са за кон ским оба ве за ма, у НБС књи ге се чу ва ју у 
првом и му зеј ском при мер ку, осим у слу ча ју ка да је реч о из у зет но 
вред ној књи зи или при руч ни ку – та да се у фонд уба цу је и до дат-
ни при ме рак, тзв. „ду пли кат”. Струч но упут ство до не то је у ци-
љу за шти те и по кло но дав ца и по кло но прим ца. Да ро дав ци се са да 
уна пред упо зна ју с усло ви ма по кла ња ња књи га, а нај ва жни је је да 
су упо зна ти с чи ње ни цом да Би бли о те ка за др жа ва књи ге ко је не ма 
у свом фон ду, а су ви шак да је дру гим би бли о те ка ма у Ср би ји. То је 
спре чи ло тренд да се књи ге, ко је су по кло ње не Би бли о те ци, тра-
же на зад и да се по ста вља ју не ре ал ни зах те ви. Струч но упут ство 
мо же се на ћи на сле де ћој ин тер нет адре си: http://www.nbs.bg.ac.
yu/pa ges/ar tic le.php?id=1483. Текст Упут ства је та кав да мо же да 
се при ла го ди сва ком ти пу би бли о те ка и ти ме по слу жи као осно ва 
за до но ше ње по треб них пра вил ни ка.

дао је дан део фон да, док су нај дра го це ни ји де ло ви фон да, ру ко пи-
си, ин ку на бу ле и ста ре штам па не књи ге и дру ги вред ни ји ма те ри-
јал, пре се ље ни у уну тра шњост зе мље и ти ме спа се ни од си гур ног 
уни ште ња. 

Те шку суд би ну би бли о те ка ни је из бе гла за вре ме Дру гог свет-
ског ра та. Би бли о те ка је 6. апри ла 1941. го ди не по го ђе на за па љи-
вим бом ба ма и из го ре ла је до те ме ља. Из гу бље на је бо га та збир ка 
ћи рил ских ру ко пи са од XII до XVI II ве ка (око 1300). Не ста ле су ста-
ре штам па не књи ге и ин ку на бу ле, це ло куп ни оба ве зни при ме рак 
од 1832. до 1941. го ди не. Опет је тре ба ло по че ти из но ва. Об но ва је 
по че ла већ у то ку ра та. У ак ци ји об но ве уче ство ва ли су по је дин ци 
и уста но ве из Бе о гра да и уну тра шњо сти, чак и рат ни за ро бље ни-
ци. До фе бру а ра 1943. го ди не би ло је већ 449 да ро да ва ца. Крај ра та 
Би бли о те ка је до че ка ла са пре ко 50.000 књи га и дру гих пред ме та. 
Го ди не 1945. Ми ни стар ство про све те Ср би је од лу чи ло је да се све 
би бли о граф ске рет ко сти ре јон ских би бли о те ка усту пи На род ној 
би бли о те ци Ср би је. По себ ним од лу ка ма до де ље не су јој Двор ска 
би бли о те ка, Би бли о те ка бив шег Се на та, је дан део би бли о те ке 
На род не скуп шти не, би бли о те ка Дру штва Св. Са ве. По кло ни су 
и да ље при сти за ли од др жав них ин сти ту ци ја, на уч них уста но ва, 
дру штве них и при вред них ор га ни за ци ја и по је ди на ца из свих ре-
пу бли ка та да шње др жа ве. По кло ни су сти за ли и из ино стран ства: 
из Ен гле ске, Хо лан ди је, Дан ске, Че хо сло вач ке, Пољ ске, Ма ђар ске, 
Бу гар ске, САД-а, СССР-а. Ме ђу тим по кло ни ма на ла зи се и по себ-
но зна ча јан ле гат про фе со ра Ти хо ми ра Р. ђор ђе ви ћа и спо мен-би-
бли о те ка ве ли ког пе сни ка Ми ла на Ра ки ћа. 

за да ци Сек ци је за по клон На род не би бли о те ке Ср би је од по-
чет ка до да нас ни су се су штин ски мно го про ме ни ли, осим што је 
раз вој тех но ло ги је увео но ве ме ди је чу ва ња ин фор ма ци ја тј. елек-
трон ске пу бли ка ци је. Мо дер ни зо вао се и на чин ра да ко ји је у пот-
пу но сти ауто ма ти зо ван. Ра чу на ри су за ме ни ли ма те ри јал не и сиг-
на тур не ин вен та ре. По кло ном се на ба вља ју књи ге, ча со пи си, но-
ви не, ма те ри ја ли за По себ не фон до ве (кар те, му зи ка ли је, ста ра и 
рет ка књи га, раз глед ни це, ка та ло зи, си тан до ку мен та ци о ни ма те-
ри јал и др.), це-де ро мо ви, де-ве-деи, при руч ни ци, ен ци кло пе ди је, 
ли те ра ту ра из обла сти би бли о те кар ства итд.

По клон као вид на бав ке у свим би бли о те ка ма, па и у Народној 
библиотеци Србије, нај ва жни ју уло гу игра у на бав ци књи га ко је 
ви шу ни су до ступ не у про да ји и не мо гу се ни на ко ји дру ги на чин 
на ба ви ти, осим до бром во љом на ших да ро да ва ца. Нај ва жни ји за-
да так овог оде ље ња је об на вља ње и по пу ња ва ње фон да Народне 
библиотеке Србије, по пу ња ва ње ми ну са и му зеј ског при мер ка, а 
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за твор ска бол ни ца у Ба чван ској) у чи јем по пу ња ва њу фон да НБС 
има зна чај ну уло гу. На род на би бли о те ка Ср би је увек се ода зи ва 
ра зним ак ци ја ма ка да су у пи та њу не по го де као што су по жа ри, 
по пла ве и сл. По мо гли смо би бли о те ци у Гра ди шци (2.592 књи ге), 
Ја ши То мићу (500 књи га), Вла со тин цу (по мо гли смо са 3.160 књи га 
и 323 ча со пи са) и би бли о те ци ма на сти ра Хи лан да ра (403 књи ге и 
14 ча со пи са). Та ко ђе, ода зи ва мо се на по зи ве Дру штва до бро вољ-
них да ва ла ца кр ви из Ло зни це ка да је реч о књи га ма за на гра де 
по во дом кон кур са ко ји они рас пи су ју, као и на ак ци ју „за шти ти-
мо пти це у гра ду”, ак ци ју „за де цу Ко со ва”, као и на мно ге дру ге. 
С об зи ром на то да се све ви ше отва ра ју би бли о те ке при цр ква-
ма, и то јав не би бли о те ке, ми смо и ту узе ли уче шће. Цр кве ним 
би бли о те ка ма и би бли о те ка ма ма на сти ра по кла ња мо ли те ра ту ру, 
и то не са мо ду хов ну, већ и фи ло зоф ску, струч ну, књи жев ност и 
по пу лар ну ли те ра ту ру (ма на стир Хи лан дар, Храм Све те тро ји це 
у Срем чи ци, цр ква До бри по ток – Кру пањ, Епар хи ја звор нич ко-
ту злан ска у Би је љи ни, Цр ква све тог Ки ри ла и Ме то ди ја, Цр кве на 
оп шти на Бу си је – Епар хи ја срем ска, ма на стир Цр на Ре ка). Про-
сек по кло ње них књи га би бли о те ка ма и дру гим ин сти ту ци ја ма 
у Ср би ји за по след ње че ти ри го ди не је 20.000 је ди ни ца би бли о-
теч ке гра ђе го ди шње. зах те ве до би ја мо сва ко днев но и тру ди мо 
се да сви ма иза ђе мо у су срет. Прин цип је та кав да на сто ји мо да 
сва ка би бли о те ка до би је књи ге јед ном до два пу та го ди шње да би 
сви мо гли до ћи на ред. Тру ди мо се да од го во ри мо зах те ви ма та ко 
што са ми одва ја мо тра же ну ли те ра ту ру с об зи ром на то ко су ко-
ри сни ци од ре ђе не би бли о те ке и ка ква се ли те ра ту ра тра жи. Та ко 
по ма же мо струч ном ли те ра ту ром, бе ле три сти ком, уџ бе ни ци ма за 
основ не и сред ње шко ле, фа кул те те, деч јом књи жев но шћу, лек ти-
ром, сли ков ни ца ма и фил мо ви ма за де цу. Прин цип са рад ње је та-
кав да би бли о те ке пре у зи ма ју по кло ње не књи ге, али у од ре ђе ним 
слу ча је ви ма књи ге ша ље мо и по штом о тро шку НБС, по себ но ка да 
су у пи та њу не раз ви је не оп шти не и ка да би бли о те ке не ма ју мо-
гућ но сти да до ђу по књи ге. Да и овај део по кло на функ ци о ни ше 
из у зет но до бро, све до че и без број не за хвал ни це, сли ке са отва ра ња 
би бли о те ка, члан ци у но ви на ма и ре чи хва ле за на шу по моћ. 

Но ви ја ак тив ност Оде ље ња по кло на је и по кла ња ње књи га 
но во о сно ва ним би бли о те ка ма ди ја спо ре. за ове би бли о те ке из два-
ја мо пр вен стве но књи ге на ших ауто ра и на на шем је зи ку. У ове би-
бли о те ке спа да Би бли о те ка Кул тур но-умет нич ког дру штва „Оро” 
у Франк фур ту, Би бли о те ка Срп ске пра во слав не цр кве у Ха но ве ру, 
Кон зу лат Ри је ка, Би бли о те ка при Удру же њу Ср ба у Ати ни, Срп-
ско кул тур но дру штво „Про свје та” Двор, у ко је се го ди шње по ша-

По се бан зна чај у Сек ци ји за по клон Народне библиотеке 
Србије при да је се от пи са ним пу бли ка ци ја ма у дру гим би бли о те-
ка ма. Кад би бли о те ке и ин сти ту ци је от пи су ју део или цео фонд , 
ду жне су, по Пра вил ни ку о от пи су и ре ви зи ји гра ђе пр во да их по ну-
де На род ној би бли о те ци Ср би је, а тек на кон до би је не са гла сно сти 
мо гу да их от пи шу. С об зи ром да је то углав ном за ста ре ла и не ак-
ту ел на ли те ра ту ра, прак са је да се по пи ше фонд ко ји се от пи су је, 
да би би бли о те ка ри ко ји ра де у Сек ци ји за по клон лак ше се лек то-
ва ли и про ве ри ли по ну ђе не на сло ве. Про ве ром се из два ја ју са мо 
на сло ви ко ји су за и ста нео п ход ни Би бли о те ци, тј. ми ну си фон да и 
пу бли ка ци је ко је мо гу по слу жи ти за по пу ња ва ње фон до ва би бли-
о те ка у Ср би ји. због сме штај них ка па ци те та На род на би бли о те ка 
Ср би је не мо же у це ли ни при хва ти ти от пи са ни ма те ри јал. 

По кло ном се сва ке го ди не знат но обо га ти фонд На род не би-
бли о те ке Ср би је. Пре ма из ве шта ју Оде ље ња по кло на из 2006. го ди-
не, при лив пу бли ка ци ја био је 27.349 је ди ни ца би бли о теч ке гра ђе: 
књи га, ча со пи са, но ви на, ма те ри ја ла за по себ не фон до ве. Од то га 
броја, у фонд НБС ушла је 4.761 је ди ни ца би бли о теч ке гра ђе. за 
2007. го ди ну при лив пу тем по кло на био је 26.159 је ди ни ца би бли-
о теч ке гра ђе, а у фонд НБС ушле су 3.752 је ди ни це. По пу ња ван 
је ре дов ни фонд, му зеј ска збир ка, По себ ни фон до ви, Ре фе рен сна 
збир ка, Фонд би бли о теч ке ли те ра ту ре.

По себ на па жња по кла ња се во ђе њу ба зе по да та ка свих пу бли-
ка ци ја ко је не до ста ју у фон ду НБС. Од 2006. го ди не по че ли смо 
са уно сом за пи са Срп ске ре тро спек тив не би бли о гра фи је за књи ге 
ко је су ми ну си фон да. До да нас је уне то око 7000 за пи са. Про це њу-
је се да од пу бли ка ци ја из да тих до 1944. го ди не око 30.000 не до ста је 
у фон ду НБС. По што се ра ди о пу бли ка ци ја ма ко је је те шко на ба-
ви ти, пла ни ра но је да се ди ги та ли зу ју све књи ге ко је су ми ну си 
фон да НБС и на тај на чин учи не до ступ ним на шим ко ри сни ци ма. 

Сле де ћа, вр ло бит на, функ ци ја Оде ље ња по кло на је по пу ња-
ва ње фон до ва би бли о те ка у Ср би ји. Су ви шак књи га ко ји оста је 
по сле по пу ња ва ња фон да На род не би бли о те ке Ср би је на рас по-
ла га њу је дру гим би бли о те ка ма, што јав ним, спе ци јал ним, школ-
ским, фа кул тет ским, му зе ји ма, ин сти ту ти ма или би бли о те ка ма 
при цр ква ма. По себ но тре ба на ве сти спе ци јал не би бли о те ке, об да-
ни шта, шко ле и ин сти ту ци је за де цу с по себ ним по тре ба ма (Спе-
ци јал на шко ла за основ но и сред ње обра зо ва ње „Ми ра Ман дић” 
Пан че во, Дом за де цу и омла ди ну оме те ну у раз во ју Ве тер ник), 
бол ни це (Ин сти тут за он ко ло ги ју, би бли о те ка Ин сти ту та за мај ку 
и де те), до мо ве за не збри ну ту де цу (зве чан ска), до мо ве за ста ра ли-
ца (Дом за ста ра ли ца на Бе жа ниј ској ко си) и за тво ре (Спе ци јал на 
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ље у про се ку 300 књи га. Про бле ми с тран спор том књи га су че сти. 
Осо бе ко је су за ду же не за рад би бли о те ке и фор ми ра ње ка та ло га 
до ла зи ле су на обу ку и струч не кон сул та ци је у На род ну би бли-
о те ку Ср би је, ан га жо ва не су на от пре ма њу књи га из Ср би је. Че-
сто се де ша ва да и на ши су на род ни ци из дру гих зе ма ља при ват-
но пре во зе књи ге у ове би бли о те ке, ка ко би се сма њи ле ца рин ске 
фор мал но сти и тро шко ви НБС, ко ја у пот пу но сти фи нан си ра сла-
ње ових књи га. Не рет ко се де ша ва ло да су по сла те књи ге вра ћа не 
у НБС, али без об зи ра на све пре пре ке, тру ди мо се да на ши љу ди у 
ди ја спо ри не оску де ва ју у нај но ви јим књи га ма на ших ауто ра.

У ско ри је вре ме, Оде ље ње по кло на пла ни ра да по себ ну па-
жњу по све ти ком пле ти ра њу за ви чај них збир ки по би бли о те ка ма 
у Ср би ји, та ко што ће за њих одва ја ти књи ге и у са рад њи са њи ма 
ра ди ти на по пу ња ва њу њи хо вог фон да. Ти ме ће се за о кру жи ти све 
ак тив но сти ко је се ти чу по мо ћи у по пу ња ва њу фон до ва би бли о те-
ка у Ср би ји (пре све га, јав ним). 

Оде ље ње по кло на на сто ја ће и тру ди ће се да и да ље из ла зи у 
су срет свим за ин те ре со ва ним би бли о те ка ма, да, уз њи хо ву по моћ, 
обо га ти њи хо ве фон до ве, као и да им пру жи сву нео п ход ну струч-
ну по моћ.
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