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Љубиша Ђидић

ЉУВЕНЕ

ТРАЖЕЋИ СТАРИ КАПУТ

Тражећи стари капут у орману
налетех на мирис твог тела
ваљда сам те у њему грлио неког лета
било је препуно морских таласа
имало је заштитни бадем у евином кутку
и моје снове о сибиру
јер сам нешто лоше сањао из историје

Тражећи стари капут
препун твојих мириса у орману
где сам те годинама држао закључану
у мојој малој кутији
где нисам додуше предвидео
да је твоје крпице
могао метафорама да разгрће
онај песник васко попа

И где нисам такође предвидео
једног историјског црва
који је у свом бедном господству
ждрао твоје бутине твој мирис
и на моје очи
и сладио се заштитним бадемом

ГОСПОДАРИЦА НОВЕ АЗБУКЕ

Постоје речи
које сам изговарао само за тебе
нема их у речнику српског језика

Постоје речи
за једнократну употребу
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нису објашњене у српском правопису

Ал‘ ти си их враћала из еха
и давала смисао
у сласној шуми твоје граматике

Одакле си страсно пуштала 
крвожедне мале глаголе
да ми прождеру месо и оглођу кости

А пред светом 
изгледаш тако невино
господарице моје нове азбуке

ЊЕНЕ ЦИПЕЛЕ ОД ЦРВЕНЕ СВИЛЕ

Док је играла у ципелицама од црвене свиле
трагао сам за црвеним јагуарима
и црвеним крокодилима
ловачком страшћу 
у чувеним ловиштима у Африци у Аустралији и Сибиру

Док је играла у ципелицама од црвене свиле
у балетском лахору
надмашивала је све моје набијене пушке
набубреле као црвене трешње у Србији
У Србији је опасно помињати црвену боју
љубав се у Србији једначи са крвљу
у Србији се у њој из милоште кољу

Моја љубав личи на револуцију
зато је опасно помињати црвену боју трешње
на њеним уснама
можда је то опасно и за Русију коју волим, 
опрости вољена Америко тебе не волим

Мене би сада на тргу у Крушевцу
бранио Едгар Алан По баш као и Мајаковски
баш као и Жак Превер и брат мој Перо Зубац
док је играла у ципелицама од црвене свиле
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Гавран рече никад више, never more,
Мајаковски проклиње Марију да ми дâ
Жак Превер ми нуди Барбару
Перо Зубац ми уступа једну малу у Мостару
човечанство престаје да ратује

све силе света зараћене за сва времена
користе овај тренутак да потпишу примирје
сви сујетни и посвађани
сви несрећни и изгубљени
све идеологије и демагогије
пресрећни су да све пред тобом признају

Док си играла у ципелицама
од црвене свиле
љубави

ПОКАЈНИЧКА

Покајах се 
кад сам јој
у неком лепом дивљаштву
похарао дворе
у њеној дивној стаситости
Све лепе куполе
пуне светих фресака
у њеној млечној милости
Све сочне вртове
диваљ до немилости

И она пристаде
да кајан 
искупим грехе 
да је разорену новим дворима вратим

И куполе и фреске
и бисерје и драго камење
и смиље и босиље
и иконе
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И призивала је многе свете речи
још и још
да ја нисам имао толико религије 
колико јој је било потребно

БЕКСТВО ИЗ СМЕДЕРЕВА

Постоје многи бели градови
не можеш им све куле

постоје многи бели тргови
и на трговима деца са златним јабукама
не можеш им сва поноћна сунца

постоје многи небески знаци
и небески отисци на крововима кућа
не можеш им све влашиће

Ако дођеш у Смедерево
обиђи га путниче
свеједно за нашу рану стару

Обиђи га путниче
не знаш шта Дунав одозго
шта Морава одоздо
љубоносна гроздоносна смера

Кроз Мораву 
још брже тече историјска Морава
нећеш то разумети

Обиђи га
и овако му већ
каљавим опанцима
луташ по шупљем срцу
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Бојана Стојановић Пантовић

ОДУЗЕТА МИ ДОМОВИНА

РАТНА ОПРЕМА

Одузета ми је домовина.
Само ме је напустила једног јутра, 
   без речи.

Није први пут да ми отпада
део по део једва склопљеног тела,

као исушене иглице са смреке,
уз прштање ледених суза, 
   тих малих пожара.

Није први пут да ми у грло сипају
мокар песак и сићушне шкољке,

и сву ону старудију коју избаци плима,
попут непожељног плода из утробе.

Држим запушен нос 
док ми главу потапају
   као Крститељ Исуса,

држим отворене очи црвене од слане воде,
полусклопљене од олује хладних
   електронских слика,

на које одзива нема, јер празно је
некад познато место лампице–гласа.

Остављена да бројим шљунак на плажи
тражим одговор, мада безуспешно - 

где сам сакрила своју ратну опрему:
прибор за писање, скелет грања и штит.
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ГРАДСКИ ЧОВЕК

Градски човек воли живот у граду:
замишља птице од бакарних жица
и бескрајног колоплета каблова.

Градски човек свако јутро мирно
посматра како се испружених леђа
на степеништу излежавају бубашвабе,
титрајући ножицама док издишу.

Градски човек одолева чарима богиња Весне
и Ладе, а посебно Живе: њихове кипове 
са задовољством шаље у старинарницу
и крсти се, иако у Бога не верује.

Градски човек чепрка вазда по свом
малом срцу, као по трулом плоду мушмуле
и шири крила–елисе дубоко у ноћ.

Градски човек стићи ће потом до зидина Троје,
и шћућурити се у утроби огромне дрвене
направе, опкољене бакљама лаковерних.

Градски човек изићи ће на шах-таблу месечине,
у квадратуру копља и стреле, и дуго зурити
у своју пету, као у пророчиште.

ПОВРАТАК НА ПОЧЕТАК

Изговорим хортензија: двобојна, тробојна, вишебојна.
Затим се враћам на почетак да проверим како се та гласовна фигу-
ра прелама видом, унутрашњим слухом, мирисом, пипањем. По-
четак измиче оштрини дужице, влажности слузнице. Суше се и 
мрве латице напабирчених речи, што се свијају у гнезду посеченог 
бора, без круне, као у праисторијском удесу.

Када се повуче море, остају празне кутије бившег света, који ипак 
није још сасвим нестао. На његовим ободима роје се отровне и бес-
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корисне речи, немоћне да пруже икакву заштиту од несреће, огр-
нуте својим оскудним хаљецима.
Пишем хортензија, и изнова се враћају порођајни трудови оних 
митова које донесмо на светлост узалуд, попут слепих, неисписа-
них листова. 

ИЗМЕШТАЊЕ ТЕЛА

И тако, увек, баш на одласку,
 тај свеобухватни сјај.

Шуме иглице и лишће, високо,
 ка златним лествама.

На земљу слећу удаљене слике
 претходних живота.

Тело дрхтури док опет не заузме
 место у неком будућем
  простору.



16

Ненад Грујичић

ПУПАК СВЕТЛОСТИ

БОЛ ЗА ТОБОМ

Преиспољни грч за тобом, 
која јеси, која ниси,
бол на дохват живе смрти,
у музици с ону страну стиха,
бол што гаси почетке, 
што васкрсава реч, 
бол што се враћа одлазећи, 
расечен па спојен, 
грцај заривен у поглед, 
бол бељи од кости,
жижак ранâ и казни, 
пупак светлости у звуку,
стоструки бол једне једине јесени,
млади страх у вечности, 
удар силе по цвркуту,
бол у изгибији јутра,
у непојамним менама греха.

МОЛИТВА НЕДОСТОЈНОГА

Господе,
помози да нађем свој мир, 
јер што чиних, одваја од Тебе. 
Гордих се земном љубављу 
која ми испуни главу 
и наведе да олако говорим. 
Знам да је у тајни Твојих знања
и закона све другачије. 
Господе,
помилуј ме грешнога,
очисти од свега што урадих,
помислих и написах.
Спаси, Господе, мене 
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беднога, безаконога, 
безумнога, бесовскога, 
бестиднога, блудљивога, 
бојовнога, брбљивога, 
вероломнога, враждљивога, 
глувога, гневљивога, 
гордељивога, горљивога, 
грубога, дрскога, 
завидљивога, злонаравнога, 
злообразнога, злосрднога, 
злопитљивога, јароснога, 
клеветљивога, кривосуднога, 
лажљивога, лакомога, 
лакрдљивога, ластивога, 
лењивога, лицемернога, 
лукавога, љутивога, 
малодушнога, мрачнога, 
мрскога, наглодушнога, 
надменога, напраснога, 
насилнога, недостојнога, 
неискушанога, неисплаканога, 
неисповеданога, непокајанога, 
непокорнога, непослушнога, 
непотребнога, неситога, 
нетрпељивога, нечистога, 
нечовечнога, нечувственога, 
неумнога, обадљивога, 
опадаљивога, охолога, 
палога, плотскога, 
помраченога, похотљивога, 
празнога, празнословнога, 
прелестнога, прељубнога, 
преступнога, развратнога, 
разглашенога, ругаљивога, 
саблазнога, самољубивога, 
свадљивога, скареднога, 
слабога, слуђенога, 
среброљубивога, страснога, 
свирепога, сировога, 
скареднога, смртнога, 
славољубивога, сластољубивога, 
сујетнога, суровога, 
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таштљивога, телеснога, 
хуљивога, худога, 
чамотнога и чемернога. 
Сагреших срцем и чулима, 
душом и телом, 
слухом и видом, 
славом и делом, 
мишљу и сном, 
вољно и невољно, 
молим Те, Господе, 
да се у мени све промени, 
да ме духовни мир испуни 
као што сунчева светлост 
ураста у грозд и вино. 
Сагреших, Господе, 
амин!

ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ

Кројач не прекида рад ако му се конац откине.

Патријарх Павле пришива дугмад,
Радосна душа окрепи лако,
Као мој отац кад прави бурад,
Конац и обруч притегну јако.

Радосна душа окрепи лако,
Патријарх Павле поставља фасунг,
Конац и обруч затегну јако,
На сличан начин угради дихтунг.

Патријарх Павле поставља фасунг,
Оков и опток, држаљ и оквир, 
На сличан начин угради дихтунг,
Заздрави расцеп – кô да је нови.

Оков и опток, држаљ и оквир,
И на ципеле поставља пенџет,
Заздрави расцеп – кô да је нови,
Душа испија подневни шербет.
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И на ципеле поставља пенџет,
Као мој отац кад прави бурад,
Душа испија подневни шербет,
Патријарх Павле пришива дугмад.

ДОДИР

Отишла си на југ, са севера, нагло,
као птица коју тера ледна туча,
остала је твоја порука, о, магло,
да за нашу љубав ипак нема кључа.

Нека трепне Господ у твом милом ходу
и нека се море расточи у боје
када твоје тело такне хладну воду:
можда ћемо тако таћи се обоје.

БЕЗЊЕНИЦА

Кајан ти љубим пречисте скуте
у златни тренут када си пала
као пахуља на моје путе,
а онда чудом и – запевала.

Латице певне не беху земне,
већ рај селене где цвет не вене,
све су милине, ал’ нежежене,
у гласу нетом пристигле жене.

Прену ме просјај младе копрене,
старија она сад је од мене,
у жубор-виру гласовне пене,

телом се разбих о звучне стене.
То само једном бива у веку,
анђеле песме у рајском греху.
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Радомир Виденовић

ЗЛО СЕВЕРА

Il male viene dal nord

Чему ли си, 
залудни Демостене,
надвикивао море?!
Подсмешљива Историја и сада
прави широке друмове
за разне Филипе и њихове синове.

Али, ипак, млади Сизифе,
не жали се; јер,
и те како би користи од те вике
и то – за тебе самог:
гле, нема твоје мане више,
а то је,
признаћеш,
(далеко) изнад твојих надања.

КОСОВА ПЕСМА
Добро вече, топлокрвне животиње,
како то да су вам срца хладна?!
Запењени пси: покорност
и хвала Господару – Месу!

Питање није бич
и одговор није шкргут,
само вам кажем да
крв није решење.

Опет ће јутра,
али ноћас,
ноћас
оплакујемо
победнике
о ловор.
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Да не буде, опет, стара прича:
жене покошених груди
са мирисом сена и летине,
жене узораних утроба
са укусом хлеба и огњишта,
меке погаче бола соли и вина.

И, можда, поново
самоникло
божурно поље васкрса.

НАРЦИСА К. У СЛЕПОМ ОГЛЕДАЛУ...

Њено себично име
све од огледања
затворено и недоступно
клизи низ сребрно огледало
као низ леденице
и капље под сунцем

Баш тада, отмена
Паулина Боргезе
посеже за најдубљим
огледалом
последњом жељом.

Истовремено, Алиса
покушава да се врати
састављајући крхотине
не би ли доказала
да је ипак 
постојала.
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ЉУБЉАНИЦА

Данилу Кишу

чиста љубљаница љубавница
раствара левијатан претеже
лојалност на тасу теразија

у једној кафе-болници
горњег града
киша се враћа у облаке

киша ће у одељење еманације
уз већ разапетог праведника

где не без туге негују
напукла звона лајбаха

уз упорне узвике
вивисекција вивисекција
култур-трегера
стубова друштва
у кућама лутака

собарице мењају постеље
и дан може да почне

ИСТОЧНИК

Исток ме је источио, 
кап по кап:
 упорна мучитељка крашка вода
Запад зашао, 
крв по крв:
 распукла нар-наранџа на белини
Сунце спржило, 
жеђ по жеђ:
 пешчане дине муклог тиховања
Ноћ заблудела, 
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грех по грех:
 то месец чини свему живом
Дан пробудио, 
смех по смех:
 уз крхки плач новорођенчета
Љубав ослепила, 
вид по вид:
А тек сада, тек сада, видим
Да ме је живот
заборавио, смрт по смрт.

Али ме Учитељ опомиње да
„смрт није, просто – бити мртав!”
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Габријел Гарсија Маркес

СИЈЕСТА ОД УТОРКА

Воз је изашао из подрхтавајућег тунела од црвенкастог камена и 
избио на складне и непрегледне плантаже банана. Ваздух је био 
влажан, није се више осећао поветарац с мора. Густ, загушљив дим 
увукао се кроз прозоре вагона. На узаном путу, паралелно са же-
лезничком пругом, стајала су воловска кола, натоварена незрелим 
гроздовима. С друге стране пута, на сабласним пространствима, 
без усева, налазиле су се канцеларије с електричним вентилатори-
ма, кућице од црвених цигала и одмаралишта са белим столицама 
и столовима на терасама, између палми и прашњавих ружичњака. 
Било је једанаест сати пре подне, и још нису почеле врућине.

– Боље је да сиђеш с прозора – рече жена. – Коса ће ти се испу-
нити гаром.

Девојчица је покушала то да уради, али се прозор заглавио 
због рђе. Биле су једине путнице у празном вагону треће класе. 
Како је дим из локомотива наставио да улази кроз прозор, девој-
чица је напустила своје седиште и на њега ставила једине ствари 
које су носиле са собом– пластичну кесу са храном и букет цвећа 
увијен у новине. Села је преко пута своје мајке, на седиште удаље-
но од прозора. Обе су посматрале црнину, јадну и окрутну. Девој-
чица је имала дванаест година и први пут је путовала. Жена је због 
плавих капилара на очним капцима, омањем телу, омлитавелом и 
безобличном, и с хаљином, кроја попут мантије, изгледала исуви-
ше стара да би јој била мајка. Путовала је седећи чврсто наслоњена 
на седиште, и у крилима с обе руке држала похабани лаковани 
новчаник. Поседовала је строгу смиреност људи који су навикнути 
на беду.

У дванаест сати, почела је врућина. Воз се десетак минута за-
држао на једној станици ван града, како би се снабдео водом. На-
пољу, у загонетној тишини плантажа, хлад је одавао чист призор, 
али је устајали ваздух у вагону смрдео на неуштављену кожу. Воз 
више није убрзавао. Зауставио се у два града с истим кућама од 
дрвета, офарбаним у јарке боје. Жена је наслонила главу и задре-
мала. Девојчица је скинула ципеле. Затим је отишла у тоалет како 
би у воду ставила букет цвећа. Када се вратила на седиште, мајка ју 
је сачекала да једу. Дала јој је комад сира, клип кукуруза и слатки 
колач. Док су јеле, воз је веома споро прелазио један челични мост, 
дуго пролазећи кроз град који је био исти као и претходни. Један 
музички састав, на јаком сунцу, свирао је веселу песму. На другој 
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страни града, на једној равници захваћеној сушом, завршавале су 
се плантаже. Жена је престала да једе.

– Обуј ципеле – рече.
Девојчица је погледала напоље. Није видела ништа сем пусте 

равнице кроз коју је воз опет почео да убрзава. У кесу је ставила по-
следњи колач и брзо обула ципеле. Жена јој је дала чешаљ за косу.

– Очешљај се – рече.
Док се девојчица чешљала, чуо се звиждук воза. Жена је обри-

сала зној са врата и прстима очистила масноћу с лица. Када је де-
војчица завршила са чешљањем, воз је прошао поред првих кућа 
једног града, највећег али и најтужнијег међу свима кроз које су 
дотад прошле. 

– Aко хоћеш нешто да урадиш, уради то одмах. Касније, чак 
иако будеш умирала од жеђи, немој нигде пити воду. Посебно не-
мој да плачеш.

Девојчица је одобрила главом. Кроз прозор је улазио врућ 
и сув ветар, мешајући се са звиждуком локомотиве и буком ста-
рих вагона. Жена је савила кесу са остацима хране и ставила је у 
новчаник. На тренутак је потпуна слика града, блиставог уторка 
у августу, засијала на прозору вагона. Девојчица је вратила цвеће у 
наквашене новине, мало се удаљила од прозора и гледала право у 
мајку. Она јој упути један смирен поглед.

Воз је престао да хуче и смањио брзину. Тренутак касније 
је застао. На станици није било никога. С друге стране улице, на 
тротоару покривеним шљунком, била је отворена само сала за би-
лијар. Град се топио на врућини. Жена и девојчица су напустиле 
воз, сишле на напуштену станицу чије су плочице под притиском 
траве почеле да пуцају и потом прешле улицу стигавши у хлад на 
тротоару.

Било је скоро два сата. У то време, исцрпљен због поспаности, 
град је правио сијесту. Продавнице и јавне канцеларије, градска 
школа затварали су се у једанаест сати и нису се отварали до чети-
ри сата, када је воз кретао назад. Био је отворен само хотел испред 
станице, његова кантина, сала за билијар и телеграф поред трга. 
Куће које су већином изграђене по моделу компанија за откуп ба-
нана, имале су врата затворена изнутра и спуштене венецијанере. 
У некима је било толико вруће да су њихови станари ручали у дво-
ришту, у другима су, у хладовини тротоара, поставили столице, 
и седећи насред улице, правили сијесту. Непрестано тражећи за-
штиту у хладу, жена и девојчица су, не пореметивши сијесту, ушле 
у град. Отишле су директно у парохијски дом. Жена је ноктом за-
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гребала металну решетку на вратима, сачекала тренутак и онда 
позвала:

– Треба ми свештеник – рекла је.
– Тренутно спава.
– Хитно је – инсистирала је жена.
– Следите ме – рече и затвори врата.
Домаћица куће их одведе до једне дрвене клупе и показа им 

да седну. Задња врата се отворише. Овог пута, изађе свештеник, 
чистећи наочаре марамицом. 

– Шта могу да учиним за вас? – упита.
– Требају нам кључеви од гробља – рече жена.
– На овој врућини? – рече свештеник. 
Морале су да сачекају да зађе сунце. Жена је мирно одмах-

нула главом. Свештеник је прешао на другу страну степеништа, 
из ормарића извукао књигу увијену у мушему, дрвени држач за 
наливперо, мастило и сео за сто. Коса која му је фалила на глави 
била му је надомештена на рукама.

– Чији гроб ћете посетити? – упита.
– Карлоса Сентена – рече жена.
– Кo? – упита свештеник.
– Карлос Сентено – жена понови.
Свештеник и даље није разумео.

– То је онај лопов кога су овде убили прошле недеље – рече 
жена истим тоном. – Ја сам његова мајка.

– По коме је добио име Карлос Сентено? – промрмља свеште-
ник, пошто заврши с писањем.

– По Сентену Ајали – рече жена. – Био је једини барон.
– Потпишите овде.
Жена је нашкрабала своје име, држећи свој новчаник под па-

зухом. Девојчица је скупила цвеће, упутила се ка огради, вукући 
ципеле и пажљиво гледајући своју мајку. Свештеник је уздахнуо:

– Никада није покушао да се врати на прави пут?
Када је завршила са потписивањем, жена одговори:

– Био је веома добар човек.
Свештеник је наизменично посматрао девојчицу и жену и, са 

извесном дозом сажаљења, утврдио да су на граници да заплачу. 
Жена настави непроменљивим тоном:

– Говорила сам му да никад не краде кад нема за јело и он ме је 
послушао. Међутим, раније, док је боксовао, проводио је три дана 
у кревету, сломљен од удараца.

– Морао је да извади зубе – упаде девојчица.



30

– Да, тако је – потврди жена. – Сваки залогај који је појео у то 
време морио ме је као сви они ударци које је мој син примао субо-
том увече. 

– Божја воља је непредвидива. 
Још кад је малопре хтео да отвори улазна врата, свештеник је, 

видевши спљоштене носеве на металној решетки, схватио да има 
неког ко гледа унутра. То је била група деце. Када су се врата ши-
ром отворила, деца су се разбежала. Полакo се вратио да их затво-
ри. 

– Сачекајте тренутак – рече не гледајући у жену. 
Његова сестра појави се на задњим вратима, у црној мантији 

преко спаваћице и с косом пуштеном до рамена.
– Шта је било? – упита он.
– Људи су схватили – промрмља сестра.
– Најбоље је да изађу на врата из дворишта – рече свештеник.
– То је исто – рече сестра. Сви људи стоје на прозорима.
Жена је деловала као да још увек ништа не разуме. Покушала 

је да погледа на улицу кроз металну решетку. Потом је од девој-
чице узела букет цвећа и упутила се ка вратима. Девојчица пође 
за њом. 

– Сачекајте да зађе сунце – рече свештеник.
– Истопићете се на сунцу – рече његова сестра, стојећи непо-

мично у дну просторије. – Сачекајте – рече. – Посудићу вам сун-
цобран.

– Хвала – рече жена. – Добро нам је и овако. 
Узе девоjчицу за руку и изађе на улицу.

Превод са шпанског: Ана Стјеља
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Лаза Лазић

ПОЉЕ ШАФРАНОВО

Михаилов отац је умро још док је дете било малено, дечак је тада 
имао три или четири године и оца није запамтио. Мати дечакова 
се убрзо удала поново. Софија Чабдарић била је балерина Град-
ског позоришта у престоници; изразито даровита, својом лично-
шћу нежном и супериорном засијала је на позорници Опере, да би 
се после сасвим кратке каријере, по рођењу сина, повукла са сцене 
и, уопште, удаљила од јавности. Кућа у којој је Михаило с мајком 
живео налазила се у уској, стрмој и међу силним платанима и ке-
стеновима стешњеној вили, наоко узраслој увис, али која заправо 
и није била велика; у њој, међутим, беше удобно, потпуно лагод-
но и светло, јер је кроз издужене прозоре дању и ноћу продирала 
блага, зелена и смеђа светлост крошњи старих дрвета. Вила је била 
мајчино наслеђе; очух дечаков, сад и отац, пређе из свога стана у 
Позоришној улици овамо, на периферију, да живи са својом но-
вом породицом. Звао се Арон Сфорцов и био је професор музике, 
понекад би и дириговао Симфонијским оркестром; но, што се му-
зике тиче, највише је био посвећен својој виолини. Заправо, то је 
била виола, алт-виолина, она је родоначелник потоњих гудачких 
инструмената, само што данашња, за разлику од оних из XVII века, 
има четири жице, подешене за квинту ниже од виолинских стру-
на. Као мајстор овог, могло би се рећи драматичног, узбудљивог 
инструмента, страшног и дубоког звука, Сфорцов је био у свету 
познат. Био је, заправо, виртуоз. Беше елегантан, усправан, висок 
човек, малорек, а као отац љубазан, предусретљив и пун извесног 
дискретног разумевања. 

•
Михаило је био пошао у основну школу. Чим би изашао из своје 
криве и кратке улице, кренуо би другом, дугом и правом, идући 
пешице којих пет или шест стотина метара уз благ успон. Шко-
ла се налазила на месту званом Коло и са својим равним и голим 
двориштем одударала је од целог краја, који је био сав у парко-
вима и сеновитим алејама, а и од суседних зграда, махом музеја и 
института, зараслих у бршљан и пузавице. Дечак није волео, ни 
заволео школу. До својих ђачких дана живео је сам, довољан себи, 
без другара и ван галаме. Цика и јурњава раздраживале су га. У 
разреду остаде незапажен, миран, повучен, ни учитељица га није 
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уочила, и то му је одговарало. Већ је знао да чита и настава му је из-
гледала као нешто принудно, педагошки методи су га згражавали, 
али свему томе се из пристојности и поштујући вољу и речи мајке, 
прилагодио. Одседео би часове мирно, а затим би се, поправље-
ног расположења и опуштајући се, упутио кући. Улице беху тихе, 
овде није било већег саобраћаја, крај беше безопасан. Не журећи, 
дечак би, вративши се и одложивши торбу с књигама, сваки пут 
сместа упадао у наручје своје матере, која је, вазда у меким и ши-
роким хаљинама и свили, мирисала на танане дахове божански 
чистих створења. Знала је да загрли дете обухватајући га целог, са 
свих страна, а да никада није осећао ни притисак, чак ни додир, 
ни само присуство њеног тела, њених удова, њене физичке осо-
бе. Али он је то примао као природно. Са мајком, очухом, музи-
ком, топлом кућом и зеленим улицама лепог кварта, живео је као 
са најтемељнијом реалношћу и одбацивао је све друго. У кући, у 
разговору, у дневним пословима, живело се без великих потеза, без 
узвика, без претеривања, уравнотежено али срећно. Повремено би, 
не сваки дан, очух свирао на својој виоли. Арон Сфорцов се тада, у 
вишесатним вежбама, затварао у најудаљенију одају да би био сам, 
а и да не би сметао другима. Његов посао беше тежак, судбински, 
напоран, али дечак је кроз сва она врата и зидове слушао виолу 
богату изражајношћу, њена јецања, пропињања, грцања и милова-
ња, густог, каткад опорог, реског, често понорног звука, слушао с 
тајним задовољством и с ганутошћу за коју није ни знао шта је, сем 
да је та ганутост он сам, и да га ови звуци учвршћују на месту на 
којем јесте, које му одговара, и на којем се заувек, од самог почетка 
живота, са задовољством скрасио.

•
Но, дечак не беше роб куће. Напротив, био је слободан, излазио би 
кад је хтео, никад није био контролисан и ометан. Познавао је цео 
крај. Вила у којој је живео имала је у зачељу овећу башту, такође ис-
кошено уздигнуту уз брег, а та башта беше као напуштена. Запу-
штена и готово дивља, сва у корову и ниском багрему, са жбуњем и 
замршеним травуљинама, она се граничила са суседним баштама, 
понегде ограђенима каквим полусрушеним бедемом, негде само 
омеђена жицом која је олабавила, понегде каквом палом тарабом. 
Све залеђе улице било је такво, скривено; становницима је изгледа 
било тешко да ову рогобатну косину, невидљиву страну једног од 
безбројних градских гребена, оплемењују и да је доводе у ред. Тако 
се лако, провлачећи се кроз шпалире и продеране жичане ограде, 
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могло ићи из баште у башту, упадати из једног угла дивљине у 
други, шуљати се по целом том згуснутом и непознатом брежју, и 
разуме се, налазити у том свету усред сведености полиса велике 
тајне бесконачног, укупног Земљиног шара...

•
Али дечака не занимаху ширине. Он је био дете закутака. Велики 
предели имају карактеристике, општа обележја, мали, пак, имају 
непосредност. Кад би се успео, не без муке, на врх гребена иза куће 
и стао на његову највишу тачку, Михаило, још мален, још нејак, 
али спретан и смео, угледао би један сасвим други видик. Одатле, 
падина брда сронтавала се такође у друге задивљале баште, док 
би се обзор, спреда, сасвим промењен, ширио обухватајући пејсаж 
индустријских грађевина, железничких пруга, кровове стовари-
шта, страћара, малих радионица и гаража, неред четврти одређе-
не за рушење, а тамо даље, у магли, назирала се површина реке, 
сасвим бела и неизвесна у својој непомичности. Баште су, међутим, 
у опасној каскади, силазиле ка једној од најживљих градских улица 
по којој су врвели трамваји, камиони, аутомобили и друга возила... 
Не задржавајући се много на узвишици, дечак би се опрезно, ко-
рак по корак, придржавајући се јачих стабала корова, спуштао по 
овим оградама мртвих вртова, и најзад би се заустављао на једној 
скрајнутој површини заклоњеној неколиким стаблима оскоруша. 
То је била његова долина. Била је равна, велика једва десет квадрат-
них метара. То је било дечаково лично место, његов присни кутак 
у опширном хаосу предела! Тамо га не би нашао нико, нити би га 
ико икада тамо, изузев можда његове матере, тражио...

•
То место назвао је дечак пољем. Никада никоме није говорио о томе. 
На своје поље одлазио би најчешће поподне, док је варош, склона 
дремежу, не признајући то, у сусрет својим вечерњим часовима по-
сустајала од ужурбаности. Када су се на кућама и вилама спуштале 
ролетне, када би умор успорио струјање цивилизације крвотоком 
метрополе. Када су занемарена, или свакако начас заборављена 
деца силазила у суноврате својих игара. Михаило никада није био 
у шуми или у равници. Њему су паркови били чаробнији од шума 
из бајки. За равницу није знао. Он је, као и свако дете, имао мере 
света у својој души. Предео у којем би се усамио, чучнувши иза го-
лог трновог жбуна испод оскоруша, да би се у том положају задр-
жао десетинама и десетинама минута, био је његова мера васионе, 
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док је несвесно ослушкивао мумлање града у његовој мрзовољној 
арији предвечерја. Посматрао је лишајасто тло са бледозеленом 
травом и понегде изврио, свеж бусен кртичњака. У касно пролеће, 
на тој тратини израсло би неколико крупних цветова на снажној, 
чврстој стабљици. Цветови су се, очигледно жељни сунца, неколи-
ко седмица појављивали и венули. Другог цвећа на ливадици није 
било. Слични тулипанима, цветови су били једри и здрави, упркос 
оним данима који су и поред ведрине неба били загађени димом, 
маглом, чађу и свим другим невесељем отровних испарења која су 
се дизала са железничких постројења и пристаништа...

•
Боја цветова била је чудна, неодредљива. У целини, рекло би се љу-
бичаста, светлољубичаста, али постранце, по својим ребрима, тамна. 
Бивало је у тој боји нечег убедљивог, органски сасвим живог. Нису 
цветови били слични очима, али нијанса нечег што је деловало као 
поглед људског ока, подвучен бригом, сетни подочњаци цвета, да-
вали су биљци утисак туге. Равнотежу томе стварала је жута боја! 
Прашне кесице цвета красила је та радосна фарба милине и оду-
шевљења. По читав сат посматрао би Михаило цвет усађен дубоко, 
његово стабло при дну обавијено зупчастом мрежицом луковице, 
његове усправне трепљасте и шиљате листове... Био је обајан њихо-
вим сјајем. Жигови у цвету бејаху црвени, то је био нагласак, усклик! 
Каткад у звучној магли звиждука железнице, у тутњави камиона, у 
приближавању облака и часа када би морао да крене кући да би се 
безбедно успео по неједнаким степеницама хумуса протканог ка-
меном, брега који је далеки талас планине, дечак је остајао занесен 
и удубљен не у магичност призора, или симболику тајне живота, 
него напротив, у само разумно срце свег постојања! Цветови су га 
очаравали подједнако као и друге појаве, инсекти, ветар, небо, др-
веће, птице, људи, али баш то све, на једној појединости којој се цео 
предавао – представљало је улазак у чист и нетајновит дворац једно-
ставности: лепоте којом, на срећу, обилује овај тужни и неразумљи-
ви свет! Када је први пут дотакао тучкове цвета, оставили су они 
на дечаковим прстима јединствен мирис, који се из његове најбоље 
свести никада, и никада више, није изгубио... 

•
Арон Егоновић Сфорцов примио је позив од Светског удружења 
музичара, и од владе Републике Француске, да се прихвати места 
директора Међународног центра за гудаче, а које је подразумева-
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ло и катедру, а можда, пре свега, богате могућности концертирања 
по истакнутим дворанама Европе. То је био логичан пут за једног 
уметника његовог формата. Везан за град у којем је толико дуго 
живео и радио, а по карактеру задовољан човек, он овај позив није 
прихватио оберучке. Али вођен професионалним и уметничким 
разлозима, размисливши, саопштио је жени да ипак жели да се 
одазове овој јединственој прилици. Одана супруга, оличење само-
прегора, а духа који је био далеко од провинцијског, госпођа Со-
фија веровала је да ће одлазак у велики свет и Михаилу чинити 
добро и отворити тихом и смерном малишану боље изгледе за бу-
дућност, мада је и она знала да за човекову срећу спољне промене 
нису услов. Супружници се споразумеше, почели су да скупљају 
документа и обављају послове око одласка. Софија је приликом 
удаје за Арона поставила услов да њен муж, њено дете и она сама 
носе исто презиме. Тако породица Сфорцов среди папире и доку-
ментацију, спакова кофере, запечати кућу и нађе се с пасошима на 
аеродрому, где по ветровитом и кишном времену, придржавајући 
шешире, уђе у авион за Париз. То је било онога дана када је почео 
Други светски рат.

•
Оно по чему су Софија и Арон оцењивали свој нови пут и свој 
нови живот, што је уследило после њихове одлуке о промени ме-
ста боравка, било је расположење малог Михаила. Умни и одго-
ворни људи, они су знали да су све ствари, сви људски поступци, 
велике и мале одлуке, бављења, намере и планови, да је сав људски 
усуд спојен са ризиком, са несигурношћу, са стрепњом и опасно-
стима. Њихове намере нису биле резултат никакве њихове жеље 
за коришћу, или безбедношћу, нити су икад стремили за успехом 
прожети страшћу каква краси предузимљиве људе. Они су напро-
сто живели. Били су такви. Некакав рачун би их иначе упозорио 
на очигледно драматично стање европских прилика. Рат је био 
у ваздуху и ево, сад је наступио. Само су посматрали Михаила, и 
бринули како ће дете примити нову средину и нова, сада по свој 
прилици неповољна, збивања... Дечак се, међутим, сем што је рас-
тао, није у бити мењао. Музички центар био је смештен на севе-
ру земље, у чувеном по уметничким установама великом и лепом 
граду, препуном зеленила; град је углавном био сличан улицама 
дома који су Сфорцови напустили, сем што се налазио у равници. 
И клима је била умерена, тек је ветар, понекад, са далеког океана 
доносио мирис и топлину мора. Без речи протеста или израза не-
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лагодности дечак пође у школу у коју су га по доласку уписали. 
Ћутке, остављен од стране наставника привремено ван испитива-
ња, Михаило је брзо учио језик, већ за неколико недеља потпуно се 
уклопио и постао део ђачке средине. Био је чак нешто живахнији и 
радо је саобраћао са неколицином нових другова. Дечака су њего-
ви пријатељи, а после цео разред и цела школа, назвали гроф, чему 
је повод било његово презиме. Није се противио, назив конте њему 
је, уосталом, сасвим одговарао. Један италијански племић сличног 
презимена, жив и активан у ратној олуји која се захуктавала, био 
је познат из новина, а сад се говорило само о политици. У земљи 
је проглашена хитна општа мобилизација. Улицама су пролазили 
тенкови. На трговима се појавише брда врећа са песком, спомени-
ци су умотани у дебеле заштитне облоге, ратни прогласи и обаве-
штења били су излепљени по зидовима и стубовима за плакате. За 
неколико дана град посиве и угаси се његова сунчана врева. Чула 
се у даљини грмљавина топова, авиони су кружили изнад вароши. 
Градско веће је обуставило културне и забавне приредбе. Свуда 
су се сретали људи у оделима цивилне народне одбране. Увече и 
ноћу није било уличног осветљења. Чули су се, готово непрекидно, 
гласови војничких песама.

•
Пуковник Герхард фон Шверт је у своје време био интендант Опе-
ре у Франкфурту на Мајни. Примио је Арона Сфорцова, који је 
по наредби к њему доведен, у својој канцеларији у Музичком ин-
ституту, у згради Центра, коју је, као и сва јавна здања, запосела 
окупацијска војска... Већ првих сати по доласку у Француску, про-
фесор Арон је био добио решења председника Републике и Ми-
нистарства за културу о постављењима и принадлежностима, као 
и аконтацију својих будућих плата. Изгледало је да ће све бити у 
реду. Али немачка војска је умарширала у варош неку ноћ после 
тога, и све везе професора Сфорцова са надлежнима биле су пре-
кинуте... Одједном, и сама зграда међународног Института опусте. 
Некако се све срозало. Чувени виолиста виде да су из одаја Центра 
одједном, волшебно, нестали сви музички инструменти, клави-
ри и остало, ормани по салама и коридорима бејаху раскриљени, 
празни, а недостајали су и најобичнији делови инвентара, столице, 
прибори за чишћење... Зграда је зврјала огољена. По немом, ши-
роком степеништу које је одзвањало од војничких цокула уведоше 
професора Арона поменутом пуковнику. 
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У строгој униформи, са орденима, Фон Шверт се показа уљу-
дан. – Седите, молим вас – рече он Арону, док је овај учтиво ћутао. 

– Мени је познат Ваш реноме, наравно – рекао је високи официр 
немачке војске – али одмах ћу Вам казати, што Ви и претпоставља-
те свакако, да је Ваше место, па и Ваше присуство у овој установи 
од данашњег дана надаље немогуће. Схватате, ово је рат, Вама не 
треба објашњавати. Институт ће наставити са радом. Наређено ми 
је да реорганизујем Центар, он ће служити од сада интересима не-
мачког Рајха, а о великој музици немачке нације такође Вама не 
треба ништа да говорим... Рећи ћу слободно, господине, чак је до-
бро што сте дошли да Вам то лично саопштим.

– Ја сам доведен – казао је професор Арон. – Имате ли још шта 
да ми кажете, могу ли да одем? 

Фон Шверт је гледао у таваницу. Уместо одговора, он се поно-
во обрати професору:

– Шта сте ви по народности, професоре Сфорца?
– Ја сам Рус, господине, ви то добро знате. Арон Егонович 

Сфорцов, и то нема никакве везе са племићком лозом Сфорца у 
Италији. Не желим никакве забуне у том погледу.

– Рус? – рекао је пуковник, постајао је све више лажно расејан, 
стругао је чизмама по паркету и освртао се по празној канцеларији 

– Не, мој господине, Ви сте Јеврејин.
– То се не искључује – одговорио је чувени виолиста и подигао 

се са столице. – Могу ли да идем?
Фон Шверт даде ћутке знак ађутанту који је све време стајао 

крај врата. Професор Арон изађе и сиђе степеништем. Тек сад је 
запазио да су многи прозори свечаног предворја били полупани. 
Неколико листова из нотне свеске исписане мастилом уз шуштање 
је клизило по поду у мозаику. Сфорцов се упути кући, згради у 
којој му је био додељен стан што је одговарао његовом несуђеном 
месту и дужностима у свету Музике. 

•
Да ли уопште ико може да појми како се живи под тешком окупа-
цијом, у страној земљи, без прихода и без изгледа не само у погле-
ду будућности, него и у односу на наредни дан?! Па ипак, многи 
људи нашег света тако су живели. Сфорцов је нашао пријатеље 
који су били у положају као и он, махом људе из музичких кругова, 
неколицину од њих је познавао од раније, а који су већ имали свет-
ску славу... Неки од истакнутих људи пристају да сарађују с новом 
влашћу, мислио је овај прибрани уметник, они ће се сложити и с 
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тиранским поретком, правдајући се нужношћу да сачувају поро-
дице, голи живот и слично... Неки од њих ће и напредовати стају-
ћи у службу силе и насиља, чиниће све не би ли стекли још већу 
славу и више користи. Знам... Али и заједница нам је потребна... 
Прави човек, међутим, остаће, ваљда, притишан, чиниће оно што 
мора, али чуваће част по сваку цену. Неокаљани људи не добијају 
никакву задовољштину кад зло мине, али они се у тешка времена 
тврдо загрле са својом муком и саставе с блискима, и без предуми-
шљаја чувају поштење... 

Школа Михаилова је наставила да ради и радила је све време 
рата. Низали су се разреди. Средства су била оскудна, сама школа 
премештена је на периферију вароши, али дете је од родитеља за-
хтевало да је похађа како год било. Тамо је проводио много времена 
са својим друштвом. Сфорцови се преселише у станчић, у приземну 
дворишну зграду, у близини школе. На скривеној виоли свирао је 
професор Арон не само вежбајући редовно код куће него с времена 
на време и пред блиским пријатељима који се кришом састајаху и 
на другим местима. Истина о рату је све отвореније допирала до 
становништва. Окупацијска власт била је незајажљива. Показало 
се да је рат пљачка. Били су покрадени и опустошени музеји, јавне 
збирке, научне установе. Официрски кор арогантне армије, члано-
ви тајних полиција пре свега, обогатили су се током шест година 
рата. Долазили су, одлазили, команде су се смењивале, ратници су 
гинули на фронтовима, док су шпекуланти изврдавали прокламо-
ване интересе и радили за себе. Град, оставши заправо у позадини 
ратних страхота, живео је ноћу у неумереним забавама и скривеним 
пословима подземља, а дању је ћутао и подносио своју сиротињу. 
Софија Чабдарић, некадашња балерина, супруга светског човека, 
која раније никада није готово ништа радила, сад је, међутим, крпи-
ла чарапе, прекрајала стару одећу, шила кошуље сину, који је нагло 
израстао и одело му је вазда било тесно. Професор Арон је био и 
даље ћутљив, на њему се брига коју је осећао није видела, међутим, 
молио је жену да га не одвраћа од ноћних одлазака на састанке с 
пријатељима, а међу њима бејаше и десетак Јевреја. Било је просто 
чудно како их нацистичка власт, која је вршила погроме у целој 
Европи, оставља на миру. Ваљда су их заборавили...

•
Али није било тако како је изгледало.

Зима треће године рата. Упоран снег, неуобичајен за овај 
град, падао је неколико дана. Варош беше завејана. Мирис мор-
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ских жала, смоле којом се премазују рибарски чамци и праха алги 
који би за сунчана времена летео као подсетник на југ, сада је заме-
нио оштар дах мразева. Огрева није било, прозори су се заледили. 
У тами, без светлости коју су ноћу гасили ради штедње, Сфорцови 
су се шћућурили загрљени, све троје седећи на једном канабету, 
покривени оскудном ћебади. С времена на време шапутали би 
по неку реч. Највише су слушали Михаила, који им је рецитовао 
одломке лирике великих песника. То је било пријатно, али није 
ишло баш глатко. Запињало је. Свуда се преко дана говорило како 
у целој Француској, у целој Европи, Јевреји треба да буду означени 
жутим звездама, и да на јавном месту морају да на својим оделима 
видно носе ово обележје. 

– Ах, жута звезда, шамајим, ватра, вода... – мрмљао би пома-
ло већ остарео Арон Егонович – па шта! Но, шта се њих то тиче! 
Звезда... И зар не би било честитије да тамане људе без покушаја 
да их понизе!... – Тако би говорио покаткад. Софија, међутим, већ 
беше начинила од чоје три оваква знака, и још их је, не говорећи 
ништа, чувала у својој фиоци, надајући се да неће бити потребно 
да се баш често одлази на улицу... Привремено, због мећаве, школа 
није радила... Сеђаху тако једне вечери зимогрожљиве таме, сами, 
чланови породице на окупу, збијени, кад отац поче да се врпољи. 
Чинио је то несвесно, али очигледно све више неспокојан. Шта му 
је, мислила је Софија, ово се јавља први пут, Арон никада није био 
нервозан, бар не тако да то показује. Нешто се ваљда десило. Ми-
хаило је говорио стихове, затим и он престаде. Отац беше устао и 
кретао се по мраку, у тесном простору избегавајући предмете, али 
се осећало да га нешто мучи.

– Можда ћеш нам рећи шта је? – казала је Софија. – Ходи, сми-
ри се, баш нам је било топло овако заједно.

•
– Не. Да... Ипак! Морам да вам покажем. Ватра и вода. Дави-

дова звезда! Жута звезда... Тражили смо погодан одговор, па смо га 
смислили. Нашли смо оно што овим зликовцима одговара, морам 
да вам кажем... Можда неће успети, али ја сам дужан да то с вама 
поделим...

– Говориш у загонеткама. Ништа не мораш да кажеш ако је 
тако боље. Зар смо те икада питали за послове, за твоје распореде, 
за новац који нам доносиш и од којег се издржавамо? Ослобађамо 
те сваке неугодности. Ипак... Ако то није нешто велико, реци нам 
да се смириш.



40

– Велико је – рекао је Арон жени и сину. – Сада ћу да вам пока-
жем. Немојте се изненадити. Велико је толико да ме пече, а уједно 
то је мој, то је наш и одговор и нада...

– Одиста, сувише за погађање – рекао је Михаило. – Дедер да 
видимо. Или то, или почни да нам свираш, мени је досадно, три 
дана нисам излазио...

Отац породице изађе из собе. Вратио се носећи у рукама, за-
вијен у мараму, некакав тежак предмет. Син и жена се скупише 
око њега, сагли су се над крупним омотом као над тајанством. У 
соби је царовала слутња.

•
Арон полако одви замотак. На његовим длановима указа се тежак 
комад светлог метала у облику доње половине пирамиде. Светлу-
цао је на одсјају снежног смета напољу. Шта је то? – питале су раз-
рогачене очи његових ближњих.

– Злато! Да, ово је злато. Чисто злато – рекао је професор Арон, 
заузевши свечан став. – Јесте, децо, морао сам да вас упознам с тим. 
Ево, ту је, скупљено је и саливено је. Уприличено је и довршено. 
Најскупљи метал, најдрагоценији елемент, срце свих физичких 
ствари, само средиште материје!

– Одиста, тата? – упита Михаило. Софија је рекла: – То је веома 
много злата! Наравно, то није наше, је ли тако?

– Тако је, драга. Ово је златна коцка коју смо моји пријатељи и 
ја сакупили и салили. Скупљали смо накит, дукате, новац од по-
знаника и рођака из целе Француске! Ово је, по најтајнијем дого-
вору с немачким властима, злато за откуп наших живота! Погрома 
над Јеврејима по обећању, а по овој цени, неће бар у овим делови-
ма земље бити, ако га предамо где треба, путем наших чврстих и 
проверених веза... Не брините, на овоме се ради већ више од го-
дину. Ово је откуп, откуп услед уцене, кажу да је тај исти начин 
помогао и на другим местима...

– Ах, кад бих само могла да им верујем! – рекла је госпођа Со-
фија. – И тебе су изабрали да то однесеш и предаш? – Не – рекао је 
Арон. – Ја га само чувам. И то само једну ноћ, двадесет четири сата. 
Сваког дана овај терет, ово алхемичарско дело, пребива на другом 
месту, ради сигурности. Ноћас је код мене. Сутра ћу га предати 
другоме, тако свако од нас преузима по део ризика и сви подједна-
ко учествујемо у одлуци и њеном спровођењу... Доста сад – додаде 
отхукнувши славни музичар – ипак, ово ми је теже пало од свега 
у животу, а ево, сада ми је нешто лакше... Ја сам ваш и ви сте моји. 



С
К
РИ

П
ТО

РИ
ЈУ
М

41

41

Предао сам вам тајну и на неки начин сам тиме посветио овај мр-
тви метал у нади да ће нам спасти животе... 

•
Ивона је цртала необично лако и вешто. Чини се да је своје цртеже 
крила, али не, она их је само неспретно заклањала, јер се њима 
бавила и на часовима, усред предавања. – Госпођице – рекао је на-
ставник – посветите мало пажње и мојим речима, не само својем 
блоку који кријете у крилу... – Сви би се у одељењу насмејали та-
квим згодама. Расположење у разреду било је благо и незатегнуто, 
без строгости. Као да су се деца тиме прећутно одупирала немило-
сној стварности рата, сиротовања и окупације. Црноокој и црно-
косој Ивони, која изгледаше старија од својих вршњака, сви су се и 
иначе дивили и обожавали је. Михаило се отворено заинтересова 
за Ивонине скице, пошто су оне, прецизне и оштре, шрафиране на 
неуобичајен, старински начин, увек рађене само црном оловком, 
представљале цвеће, једино цветове, латице, лишће и биљна ста-
балца, а и њихове пресеке и појединости... – Ивона, Ви сте мајстор 

– рекао јој је Михаило, једноставно. Били су већ поодрасли, дечак је 
сад имао дванаест година, усправну фигуру, прилично бујну косу 
зализану по моди, јаку вилицу и крупне шаке. Постао је сигуран, 
што је увек и био, али сада су његове сањарије биле повезане са 
стварношћу можда на други начин... Тако су једног лета Ивона и 
конте Мишел, поставши добри пријатељи, разговарали идући на-
поредо, док је дечак пратио девојчицу њеној кући.

– Волео бих да ми покажете више Ваших цртежа, мадмоазел. 
Ја имам свој цвет... Не знам да ли такав постоји овде и да ли сте 
га видели... Ако сте га запазили, можда ћете моћи да га нацртате, 
једном... То је цвеће из моје постојбине, заправо, с тајног мог места 
у вароши где сам рођен, и увек ми је на памети. Чини ми се да сте 
Ви врло блиски и у неком нарочитом додиру с вегетацијом... Биље 
и дрвеће је нешто најузбудљивије што на свету постоји.

– Мислила сам да ћете рећи и музика...
– Музика! – рекао је дечак. – Музика није на свету, музика је 

свет сâм. Музика је простор у нама и око нас, а ми смо само тану-
шна љуштура нечег, која лелуја, фрагилна и привремена, са својом 
трагичном свешћу утканом у ту мистичну опну...

– Ко је то рекао? – насмејала се девојчица. – Неко паметнији од 
Вовнарга, зацело... Хајде, конте, опишете ми Ваш цвет, сад сте ме 
заинтересовали, мада ја, знате, цртам више по оном што непосред-
но видим, а много, признајем, и измишљам...
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Прибрано и сажето описа Михаило цвет са његовог тајног 
поља у отаџбини.

– Крокус, господине – рекла је Ивона. – Имате среће, Ви фило-
зофе. Ви сте под утицајем Вашег господина оца, али Ваша ће памет 
довести Вас, надам се, до нечег бољег но што је рибљи мехур који 
мисли. Искушаћемо прилику, господине, ја знам место на којем 
можемо и Ви и ја видети фамилију Ваше напуштене баште, уисти-
ну баш то цвеће које сте ми управо приказали.

– Не могу да верујем!... Опростите – збуни се конте Мишел – 
код нас се то само тако каже! Наравно да Вам верујем.

– Ви сте фаталист – рекла је девојчица. Њене црне очи блесну-
ле су изразом чије се значење само закратко огледа у Михаиловој 
свести.– Ако желите и ако се споразумем са својом мајком око јед-
ног излета ових дана, можда бисте уистину закорачили у правцу 
своје судбине! Отишли бисмо да потражимо важну пољану. Ми-
слим да сам запамтила тачно где се налази... 

•
– Зашто сте изабрали за данашње извођење сонате Бохуслава Мар-
тинуа? – упитао је совјетски генерал Арона Сфорцова. То је било 
на пријему у Градској кући, неколико дана по ослобођењу вароши, 
после уметничког концерта на којем је свирао Сфорцов. Савезнич-
ке снаге распрострле су се по целој Француској, изгледало је да се 
рат ближи крају. Италијанска војска се предала. Немачке трупе су 
се нашле у повлачењу са свих фронтова и сада се сав њихов напор 
свео на одбрану ужег немачког тла. Велика Црвена армија се ваља-
ла са истока. У свим ослобођеним градовима Француске и других 
земаља на западу владало је славље и радост. Успостављао се ра-
нији живот великих грађанских држава. Улице је преплавило оду-
шевљење, многе јединице француске војске, сада под командом 
Де Гола, враћале су преживеле борце кућама. Генерал-лајтнант 
Алексеј Галински био је совјетски изасланик у Паризу, поново су 
се успостављале дипломатске везе, иако су Руси били још у бојеви-
ма, од којих су неки били тешки готово као онај код Стаљинграда... 
Галински беше официр фигуром округао, нискога раста, румен, а 
дисао је тешко. Његова прса под силним орденима шкрипала су 
док је, насупрот томе, показивао, и покретима и духом, готово де-
тињу живахност, непрекидно еуфорично расположење. Каже да је 
једно време певао у хору Александрова. Сфорцову се он није сви-
ђао, али генерал је стално обигравао око славног виолисте, звезде 
вечери, а разговарали су на руском.
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– Мартинуа познајем лично – рекао је Арон. – Волео бих да 
знам да ли је Бохуслав жив... Његова дела знам добро, и ових дугих 
година сам често радио на њима, па сам за вечерашњи концерт 
био спремнији изабравши Мартинуове сонате за свој инструмент. 
А и госпођа Моник, пијанистица, радо је пристала да у кратком 
времену припреми овај наступ.

– Жив је, жив је – смешкао се зајапурени Галински. – Жив је 
Мартину. Само је изволео отићи у Америку.

Хвала Богу, рекао је у себи Арон. Он се загледа у генерала. 
Тај весељак зна више но што се претвара... А затим, пошто је био 
слављеник, интерпретатор се извини и оде да се помеша са другим 
званицама на пријему. Софија му је пришла. – Шта хоће тај непри-
јатни стаљиновац у униформи? – упита она.

– Ћути, драга, буди срећна. Дочекали смо! Ах, мила моја, то-
лико сам задовољан што сам уопште био у стању да одсвирам ове 
партије. То је одиста незамисливо! Да. Но, како му било... Замисли, 
нисам заборавио свој руски језик.

– Како би заборавио! И ја сам срећна. Знаш, теби и мени је 
досадило, дојадило да живимо у оној дворишној згради. Али и ова 
гужва ми баш не годи! Стрепела сам, признајем, и уморна сам. До-
чекали смо... Али, не знам шта ћемо уопште сада да чинимо... Како 
се зове тај, Галински?

– А propos – казао је Арон... – Никифорович, не знам, ваљда... 
Врло одлучно ме је, с ауторитетом, позвао у Москву, чим се заврши 
рат. Ах, ишао бих да видим... Тамо ми је порекло, а и вуче ме срце, 
знаш... Старим. Задовољан сам, али преморен.

– Много је за данас, Ароне. Извини. И мени је много. Прођи 
још мало по дворани и, молим те, постарај се да одемо кући. Миха-
ило је био са мном у партеру, па је нестао. Но, вратиће се он сам...

•
Ивона и Михаило лежали су на сувој, топлој пољани, окружени 
ситним цветовима спарушене детелине. Ливада, у идеалној геоме-
тријској равни, простирала се на све стране. У шетњи и разговору, 
и неосетно и намерно, двоје младих људи били су зашли дубоко у 
поље, несвесно тежећи средишту тог дводимензионалног просто-
ра. Над њима је био онај треће димензије: висина. Небо је суштина 
тројства, оно је уједно конац заоштреног врха, неодредљива тачка 
духа, инфинитезималност пирамиде земаљског, и сјајна, византиј-
ска плава купола, полусфера небеског круга, лопте у облику које 
се јавља космичко савршенство. Тамо негде у средишту васељене 
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које су сами изабрали, ова одрасла деца су легла на тло, погледа 
упућеног у блистав свод без облачка. Лежали су удаљени једно од 
другог, а пруженом левом, односно десном руком додиривали су 
се шакама. Дуго су пре тога ходали, а сада су дуго били опруже-
ни лежећи на леђима, и нису ништа говорили. Њихова потрага за 
ароматичним, сликовитим и у погледу боје ћудљивим цветом, није 
била усредсређена, нису били нестрпљиви, нису, заправо, имали 
никаквог циља. Осећали су у себи незадрживу, као поплава, као 
обрушавање катаракта, снажну навалу живота, уз то читку и јасну, 
али у њима она беше пригушена и обликована онако како то дик-
тира захтев од живота виши, а који самом животу даје дубок, и ек-
статичан и уравнотежен, тон истинитог, праведног и лепог. Госпо-
ђица Ивона је своју шаку у Михаиловој осећала као чвор прикључ-
ка на енергетски ток свега живог, беше старија и реалнијег односа 
према свету. Њој се Михаило чинио као Орфеј, вилењак; мудрица, 
али не од овог света него од неког магленог и прастарог, митског. 
Ипак, то није било сметња да она, која тек престајаше да буде дете, 
осећа свог пријатеља као непознато, јако, па и претеће мушко. Ми-
хаило, пак, док је лежао мишљаше однекуд на своју неуређену па-
дину детињства недалеко од две реке које су се састављале, и шака 
Ивонина била је на његовим прстима као неизбрсив мирис ша-
франа. Ивона му је читала мисли. – Знате ли, конте – рекла је – да 
је потребно целих две стотине хиљада цветова биљке коју желите 
да видите, а коју ћу Вам, мислим, за који тренутак наћи, да би се 
добио килограм његове суве масе у праху!? – То је принцип сваког 
семена, сваког цвета и сваког плода у природи – одговорио је де-
чак – и у уму такође; сваки екстракт, сваки згуснути смисао прои-
зилази из филтрирања, преобразбе огромне количине материјала, 
природа има своју алхемију... Мада, заправо, не знам чему би нам 
служио килограм цветног праха (или злата, сети се он)... Тја, фар-
мафлора је такође алхемија... Можда за лекове... – Ама, за фарбу, 
човече! За жуту фарбу. Знате, људи су, начелно, много прозаич-
нији него што Ви мислите. – Да, да – казао је дечак – Ви сте сликар, 
ето, али сликате одлично и без боја... – Оканите се тога, Михаило, 
шафран даје одличан укус и у прерађевинама индустрије меса, а 
и у кулинарству се користи... – Наравно, наравно, и ја сам, ево, гла-
дан! – кликну дечак. – Нисам тога досад био свестан! Знате шта, 
хајде да пасемо! Кажу да су на орфејским свечаностима људи па-
сли траву. Цвеће, можда. Постоје јестиве руже... Премда, не знам да 
ли вегетеријанство баш доприноси чистоти духа... – Хајде, конте, 
устанимо – рекла је Ивона дижући се – Зачас ми се учинило да сте 
Ви више Пан него Орфеј. Гладни смо, него шта! Ових тридесетак 
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минута што смо лежали у чистој ливади, освежило ме је, занело ме 
је, али и освестило... Станите, куда хитате тако?! – довикну девојка 
дечаку који се хитро дигао и без освртања кренуо у једном правцу. 

– Станите, ипак ћу вас пољубити!
Михаило се заустави. Док је успео да се осврне, девојка му 

је ставила шаке на образе и пољубила га у уста. Дечак се збунио. 
Није одговорио ни покретом ни речју. – Но, хајде – рече Ивона – 
још мало ћемо пешачити.

•
Тек на ивици младе шумице, која је пролазнике мамила у своје за-
сенчене дубине као ток воде посматран с узвишења обале, нађоше 
девојка и дечак разбацане бокоре разноликог шумског и ливад-
ског цвећа. Оно је, из даљине посматрано, било занемарено и неза-
нимљиво, шкрто, али Михаило одмах распознаде цветове из своје 
домовине. Цветови су ови били више растворени, нешто ситнији. 
Шестолисне главице цвета, кад се над њих беше наднео, показаше 
му своје левкасто увијене тучкове. Стубићи у средини цвета садр-
жали су по три дугачка и широка жига. Као да се мирис осећао у 
ваздуху. Али не; тануцак, све осетнији ветрић почео је да њише 
грање уоколо, па и само цвеће по пољу. Мирисало је на морски 
предео с галебовима. Крај бејаше пуст, били су далеко одмакли од 
бање у коју су на излет дошли с девојчином мајком. Сатинус, сјајан, 
гладак као свила , блистави крокус бејаше ситнији растом, мало 
блеђе боје лила, али такође кочоперан и здрав. Подрхтавао је на 
ветру који се нагло подизао и већ се чуо у унисоној хуци грања 
чија је нота постајала све виша. Дечак се нагињао удубљујући се 
погледом сав у биљку. – Морате ми честитати, нашли смо – гово-
рила је Ивона. – Хоћете ли да га уберете, да наберемо овог цвећа? 
Само, оно није за вазе, није украсно. Тако је дивље, и мирише на 
колаче... Уживајте, конте, али само још који минут, јер ми се чини 
да се спрема мрачнији део дана, бојим се да ће нас поклопити... Де, 
постигли сте шта сте хтели. Запамтила сам сваку криву овог цвета, 
нацртаћу вам читав букет... – Ипак, дечак дотаче главицу цвета 
која је, учинило му се, почела да се затвара. Истог тренутка севну 
муња, мада је још био дан. Шикара зашушта као столетна шума и 
две-три крупне капи падоше Михаилу за врат. – Бежимо! – викну 
он – На коју страну, Ивона?... – Девојка је из своје торбице извла-
чила испресавијани мантил од мушеме. – Хајде... Но, закаснили 
смо! Шта се може... Потрчите за мном. – За цигли минут на предео 
паде мрак. Михајло је трчао жмурећи. Девојка је покушавала да 
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га у трку, петљајући око пелерине, замота у ову заштиту која је 
клизила и испадала јој из руку. Невидица их обузе. Изгледа да су 
погрешили стазу. При пуном пљуску нађоше се у неком јарку који 
се пунио водом. – Нисмо пролазили овуда – казала је девојка.– Ми-
шел, придржите, забога, ово чудовиште од мантила. Чекајте да се 
снађем. Мораћемо да се вратимо.

– Станите! – зачу се у том тренутку неки глас. – Стојте! Не 
може овамо! – Двоје младих људи заста, и док је вода лила на њих и 
са њих, погледаше ко им се обраћа. На ивици шанца, на узбрдици, 
стајао је мрк човек, сав у кишном капуту и с капом налик на ватро-
гасни шлем. Та фигура бејаше црна, висока и веома крупна, а глас 
њен је грмео, подсећајући на разглас с трга. – Ово је приватни по-
сед. Шта тражите овде? Окрените се одакле сте дошли, проклети 
Арапи, и губите се што пре!

– Али, ухватио нас је пљусак! – викала је девојка.– Тражимо где 
бисмо се заклонили...

– Не тиче ме се! – одговарао је глас.– Не занимају ме дошљаци. 
Ко сте ви?! Изгубите се. Идем да пустим псе, они ће вас отерати...

Небо се отворило. Пљусак није посустајао. Црна фигура на 
рубу рова стајаше непомична. Дечак и девојка се окренуше. Испод 
слабог заклона смршене полугумене кабанице, кретали су се поме-
шаних руку и заплићући ногама.. Михаило је ћутао мислећи како 
да заштити девојку и себе. Готово су бауљали.

Над целим светом надносила се тама. У танкој обући, замрше-
не косе и мокри до коже, трчали су Ивона и Михаило по блатној 
земљи. Муње су севале и гром прасну негде близу њих. Као да се 
рушило велико, старо дрво, ударајући својим гранама у крошње 
суседних стабала.

•
Дугачка композиција широких вагона улазила је у московску же-
лезничку станицу, једину која је била оспособљена за прихвата-
ње међународних возова. Било је тмурно, замагљено јутро, кроз 
чисте прозоре салонских кола намештених као хотелска соба, са 
удобностима за привилегована лица, видели су се суморни, голи 
зидови издвојеног коридора кроз који се као ходником лавиринта 
веома лагано пристајало у гвоздену луку града. Путници су били 
одморни, иако намучени дугим путовањем. Две ноћи и један дан 
могли су да спавају, читају новине и слушају радио, који је имао 
само једну станицу и једно дугме на апарату, могли су да се изле-
жавају и обедују, али из купеа за време пута није се могло излазити. 
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Домаћица вагона је услужно доносила храну и чај, често улазећи 
у апартман; на њој је била униформа, војничка блуза и сива сукња, 
али чарапе до колена беху јој упадљиво шарене, на ципелама пот-
петице искривљене. Чај је служен из правог стилског самовара, а 
на сва питања ова вредна службеница средњих година одговараше 
кратко и стидљиво. Наши путници, виолинист Сфорцов, његова 
жена, некадашња балерина Софија, и младић, њихов син, гимна-
зист Михаило, издржали су вожњу стрпљиво, али не без унутра-
шњег отпора и стрепње. И пејсаж Русије бејаше оскудан, енорм-
но велике парцеле њивâ под истом културом час су се жутеле, час 
црнеле, зависно од тога да ли су обрађене или запуштене. Дрвета 
бејаху ретка, те се путников поглед брзо замарао. Воз се није зуста-
вљао на успутним станицама, од државне границе до циља путо-
вања стао је заправо само једном или два пута. – Барем је простра-
но! – рекао је Арон, а син и супруга се насмешише на то... Рат је био 
завршен, али када су малобројни путници изашли из превелике 
композиције и осврнули се десно и лево, као избачени у непознату 
пустињу, на први поглед су схватили каква је олуја потресла овај 
део света. Перони беху изровани и испражњени, преогроман кров 
станице био је полусрушен, већина колосека била је празна. Мало-
бројно особље станице губило се у унутрашњости гигантске хале 
и све је изгледало нестварно у светлости која је нахрупила нагло, 
па је, ломећи се у попуцалим стаклима крова, деловала заслепљу-
јуће. Путницима је речено да ће њихов пртљаг бити донесен на 
коначно одредиште. Ћутљиви и немушти сапутници из других 
вагона разиђоше се брзо на разне стране, док су Сфорцови остали 
на месту на којем су се затекли изашавши из воза, јер их нико није 
дочекао. И композиција се лагано измаче чим је била испражњена. 
У рушевини станице стајало је троје дошљака, обухваћено чудном 
тишином као тупим ехом вишесатног звучања челичних точкова. 
Бетон, шине, извијено гвожђе и прсло стакло, глувило непознатог 
континента паде на стрпљиву породицу гостију који су допутова-
ли из даљине. 

•
У неко доба приступише пристиглим путницима двојица људи у 
црним кожним мантилима и под шеширима из тридесетих годи-
на. Били су високи, витки и личили један на другог као јаје јаје-
ту. Без осмеха, не пруживши дошљацима руку, један од двојице 
се обрати Арону. – Друг Сфорцов? – упита он и само је подигао 
обрве на челу.
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– Да, ја сам – рекао је музичар – Ви знате то зацело, долазим по 
личном позиву генерал-лајтнанта Алексеја Никифоровича Галин-
ског. Такође сам гост и Бољшог театра. Ово су моја супруга Софија 
Стеванова Чабдарић Сфорцов и мој син Михаило. Ево, изволите 
документа – машио се за унутрашњи џеп капута. – Нека. Није по-
требно – рекао је официр у цивилу. Изволите са нама. Извините 
што сте чекали. 

Цела чудна група, сви заједно, кренули су ка излазу, прошав-
ши кроз неке успутне одаје непознате намене и изашли на трг.

– А господин генерал... – покушао је Арон да започне разговор 
– Опростите, Алексеј Никифорович, друг Галински... јавио нам је 
на самом нашем поласку из Париза да ће бити на станици, да ће 
нас дочекати. Могу ли да питам... – Товаришч Галински је спречен 
да дође – рече суво официр, прекинувши професора. – Молим Вас, 
изволите у кола. Стићи ћемо до Вашег хотела за који час. Сместите 
се, молим. – Све петоро људи уђоше потом у велико црно возило 
паркирано у близини излаза. То су била луксузна путничка кола 
непознате марке, налик каквом високом и пространом транспор-
теру. Била су сасвим нова, у њима се ширио мирис вештачке коже 
и средстава за хигијену. Осећајући се крајње нелагодно, Сфорцови 
нису ни стигли да из возила разгледају град, његове широке ули-
це којима су поред аутомобила тутњали и камиони, нити да баце 
поглед на куће, махом петоспратнице, дугачке и једнолике, окре-
чене у окер или бледоплаву боју. Стигли су до једног облакодера с 
шиљатом кулом на врху. Двојица људи у мантилима уведоше го-
сте право у лифт, пошто су без освртања прошли поред рецепције. 
Лифт стаде на трећем спрату. – Овде су ваше собе, друже. Изво-
лите, сместите се. Причекаћете мало. Молим вас, немојте никако 
излазити, ваш пртљаг ће стићи овог часа. Раскомотите се. – Исто 
тако нагло и хладно како су се појавили, официри у цивилу се из-
губише. Тешка храстова врата пространог апартмана склопише се 
и опет наста чудна тишина. Соба је била као ушушкана дебелим 
теписима и гломазним завесама. Гости су стајали на средини про-
сторије у недоумици, спуштених руку. Москва је, ето, дочекала 
своје срдачно позване пријатеље из иностранства.

•
Генерал Галински био је у међувремену ухапшен. Матушка се 
спремала за велику параду победе, на којој ће на тло Црвеног трга 
бити побацане стотине, хиљаде застава немачке војске и државе, 
под ноге победника, пред трибину са највишим руководством Са-
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веза. У исто време, на хиљаде у Немачкој заробљених па ослобо-
ђених и у домовину враћених руских војника било је затворено, 
испитивано, одведено у логоре и тамо заточено или стрељано. Не-
мачким концентрационим логорима у којима је мучено и убијено 
на стотине хиљада Јевреја, америчким атомским бомбама баче-
ним на јапанске градове, трагедији пољских официра у Катинској 
шуми, страдањима народа и бораца ослободилачких покрета на 
Балкану, мукама самих Немаца у бомбардовањем тотално разру-
шеним градовима Рајха, још непознатом гигантском броју поги-
нулих и умрлих Кинеза у страдању ове велике земље захваћене 
грађанским ратом, придруживала се својим пуним замахом траге-
дија Русије. Стаљински гулаг грчио је своје кошчате прсте уништа-
вајући и сопствени народ и све оне које је свемоћна тајна полиција, 
чији су се шефови борили за превласт, могла да осумњичи, затво-
ри и уништи, без обзира на порекло, народност, занимање, чин и 
пасош. Сфорцови беху раздвојени. Без икаквих објашњења још те 
вечери били су лишени слободе. Велики уметник Арон Сфорцов 
је истога јутра изведен из хотела и нико га више није видео. Мајку 
и сина тајна полиција одведе то поподне на некакво збирно ме-
сто, у некакав стан у којем је већ било збијено неколико десетина 
људи са свих страна, а затим их распоредише у одвојене ћелије у 
подруму. Госпођи Софији је застајало срце. Бледа, без речи, потпу-
но сломљена, она је грлила сина држећи га чврсто у својем крилу. 
Дубоко у ноћи убацише им комад црног хлеба и ћуп с водом. Своје 
ствари, кофере и несесере нису више ни добили ни видели. У по-
друму је задах био непојамно ужасан, мемљив и хладан, непознате 
бубе врвеле су по зидовима и у мраку. Човек који им је пред зору 
донео воду и храну рекао им је да ништа не говоре, да се никоме 
не жале и да се ни на кога не позивају. – Ујутру ће вас одвести негде 
даље. Стрпите се, другарице. Не бојте се ништа, то је основно. И 
никако се немојте жалити, ништа доказивати, или полагати право 
на нешто. Ноћас схватите коначно, боље је за вас: нема права. Нема 
правде. Нема сажаљења. Нема наде. Одавде па надаље настаје свет 
у којем нема ни човека. 

•
Касно ујутру, жену и дечака изведоше из подрума. Опходили су 
се према заточеницима равнодушно, казали су им да ће бити пре-
мештени у одељења судског затвора, да ништа не питају и да су 
војници који су са њима, возач и двојица подофицира, само спро-
водници. Пред зградом су се сви сместили у теренско отворено во-
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зило. Кола пођоше одмах, те су дуго пролазила улицама града који 
се био већ пробудио... Тек сада опази Софија, у којој се пoврeмeнo, 
поред крајњег чуђења и увреде, јављало извесно очекивање разре-
шења и светлуцала мисао да се ради о забуни, тек сада она виде 
људе, грађане, пролазнике на улицама и трговима, ђаке, војнике, 
мајке с дечјим колицима, децу у групама која су уз ведру галаму 
вероватно одлазила у школу... Одраслих мушкараца, цивила, било 
је мање. Али у кретању пролазника било је нешто необично, што 
њеном оку није измакло. Људи су овде ходали некако озбиљно, по-
гнуто, у себе усредсређени, а од војног возила као да су окретали 
главу... Михаило се за то време понашао веома мирно, додуше он је 
у оном страшном подруму спавао целу ноћ. Али мисли су му биле 
напрегнуте, није схватао шта се дешава, припремао се да било на 
који начин теши и утеши мајку чим за то буде прилика. После це-
лог сата вожње возило напусти град. Извукавши се из бескрајних 
улица с фабричким постројењима, из збрканог предграђа, џип се 
нађе на голом, празном и широком друму. 

Уместо да одмакли дан осветли равну ширину, сунце је зашло 
за облак. Кроз упадљиво једноличан предео, друмом – чије ивице 
нису биле означене, нити су уз њега постојали икакви електрич-
ни стубови, па ни саобраћајни знаци – кроз монотони пејсаж, само 
на голом правцу упућеном у сиву даљину, возило је усталило свој 
ни спор ни брз ход. Машина се кретала по својој механичкој на-
вици. Двојица подофицира су пушила дугачке и љуте цигарете. 
Возач им је изгледа био претпостављени, очигледно је само он знао 
куда се иде, жмиркао је, канда је био поспан, али лице му је било 
напрегнуто. После извесног времена, госпођа Софија схвати да 
ће ова вожња потрајати... Разумела је, заправо, ситуацију до краја. 
Наљутила се на себе што је помислила да се ради само о простом 
премештају у неко место у близини. У њеној оштрој свести указа 
се на поразан начин оно стварно а одиста непознато место у свој 
својој јасности... Заточеници нису били везани, али су могли лако 
закључити да се налазе у рукама вичних, професионалних апсан-
џија којима је поступање са затвореницима било стални посао. А 
допали у њихове руке нису смели ни да помисле на остала задуже-
ња својих пратилаца.

Зато: што је ова дуга, дуга, предуга вожња била крај. Жена 
и младић, њен син, нашли су се у положају који је и сам по себи 
деловао зачудно. Упали су у бунар, нејасан и дубок, у који су све 
више тонули. Сиво осветљење и монотон зуј рабатних кола, стра-
ни ћутљиви људи који су их лишили слободе, предео у далекој 
земљи какав дотад никада нису видели, пространство без дрвећа 
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и небо које се састојало од једног јединог компактног облака, све 
је то било сасвим несхватљиво, изненадно, па и да не беше њи-
хове недоумице, страха, слутње, умора и нелагоде, њихова свест 
би овом стварношћу била ошамућена. Русија, велика душа, патила 
је од неразмрсивих тајни. Дошло је и поподне, приближавало се 
вече, а да возило није ни стало, ни променило брзину кретања, а 
да спроводници нису рекли ни једну једину реч, а да ухапшенима 
није пала ниједна одлучна намера, ниједна сувисла одлука, нијед-
на чиста мисао на памет. Сви заједно нису прошли ни кроз какво 
насеље, село, салаш, настамбу, уз пут нису видели ни живу душу, 
нити икаквог путоказа.

Пред само вече кола су се, пошто су најзад скренула, кретала 
прашним, споредним путићем. Ближила су се некаквом невели-
ком и узаном гају. Било је то више дивље, високо суво грмље. Ми-
хаило зачу нешто као пој малене птице. У магновењу он се обрадо-
ва издуженој сенци коју је једно издвојено стабло бацало на пут. У 
том тренутку, раздирући, снажан и јак тресак, блесак и ударац, уз 
нем притисак ваздуха, севну и гракну својим продераним пуцњем, 
а затим кратком ломљавом и јеком сличном уздаху некаква снага 
најпре подиже кола, а затим их преврте и одбаци у плитком луку 
у јарак крај пута. Тек тада се разлегла експлозија. Софији заглух-
нуше уши. Истргнута из седишта, она раширених руку полете и 
одвоји се од возила. Пала је изван разваљених кола која су треснула 
о тле уз кратак звук сломљене гвожђурије. У општем обезнањењу, 
Михаило се снагом мишића младог човека извлачио из возила. 
Угледа возача, чија је глава била сва у крви, згужваног, удови на 
униформисаном телу нису стајали како треба. Обојица стражара 
су се такође нашла изван возила. Михаило их виде како седе на тлу 
и тару очи. Један од њих се подиже и истрже пушку из сломљених 
кола. Све је то била мора која је трајала минут-два. Софија осети 
оштар и зао бол у обе ноге. Михало се усправи. Уши су му зујале, 
али осећао је да није повређен. Окрете се ка мајци која је лежала на 
трави дршћући.

•
Чуло се како повређени подофицир вапи. Крикнуо је одједном 
снажно, затим се изврнуо из седећег положаја и заћутао. Кола су 
изгледала огромна онако одбачена, показујући своје масне доње 
делове искренута у страну. Командир, возач, није се мицао. Миха-
ило клече поред мајке. Заустио је да каже нешто, али виде како му 
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мати у полусвести слабачком шаком даје знак да јој се приближи. 
Сагао се да је чује.

– Бежи! – рекла је Софија енергично колико год је могла, али 
тешко помичући усне. – Бежи! Воде нас далеко, у логор, или да нас 
погубе успут... Трчи у поље. Остани жив... Сакриј се... Ми смо им 
драгоценији као жртве него они сами себи. Ми смо им поверени. 
Они су рука... егзекуција... Сине, бежи! – изговорила је то с крај-
њим напором. Онда затвори очи и опусти руку којом је покушала 
да дотакне лице сина. Младић се подиже, дивље се освртао један 
тренутак, један кратак тренутак. Зачу звук затварача старе, дугач-
ке, италијанске војничке пушке. Помислио је најпре да не напу-
шта мајку. Срце му је међутим казало да ње нема више... Тада, у 
сметености, изабра правац и поче да трчи. Трчао је по затрављеној 
ледини, по дивовској њиви на угару, трчао је у неодређеном прав-
цу. Пред собом, на видику који му се мутио, угледао је још један 
луг, сличан овом крај којег их је експлозија зауставила, па још један. 
Иза њих, у модрој даљини која је дрхтала видело се густо дрвеће, 
шума. Михаило потрча брже, уложивши у своје покрете сву снагу 
коју је имао. Трчао је без мисли, без жалбе, без очајања.

Солдат с прописно напуњеном пушком, поред преврнутог 
аутомобила, поред троје погинулих људи, поред мртве жене из 
далеке, њему незнане земље, мајке која је издахнула сломљених 
ногу, поред три окрвављена леша, а у тишини великог сутона што 
је почео да црну боју облака прелива у ружичасту, подиже своје 
оружје. Заузео је прописан положај стрелца, онако како су га учи-
ли на егзерциру, и нанишанио зауставивши дах. Укрућен, гађао је 
трен-два у човека који је бежао спотичући се и кривудајући услед 
неравнине тла, а затим повуче обарач. Метак погоди Михаила у 
потиљак. Момак се сруши и паде лицем у црн, скорели разор за-
борављене оранице.

•
У безброј шароликих острваца, на бескрајном, усталасаном мору 
траве, негде иза велике шуме, каћун прекрива ливаде, поља и па-
шњаке. Скупови разнобојних бокора збијених цветова изгледају 
као дружине чији се чланови, загрљени и у пригушеном шапа-
ту, договарају о игри с другим пријатељским дружинама, или се 
довикују с њима. Између њих, око њих, над њима, блешти сунце 
на својој спорој љуљашци. Овде се заједно појављују све врсте ша-
франа, неочекиваних боја, шара и округлина, у свим варијантама 
својих шестолисних цветова, свих степена једрине и висине својих 
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стабалаца... У исто време и непомично и кружећи у огромним кон-
центричним и извијеним круговима, елипсама и спиралама, јед-
на група око друге, а све око свих, у вртлогу мирисних испарења 
својих тучкова, смешаних с даховима горких коприва и аптовине, 
овде цвеће представља, заједно с небом и васионом, исти узбудљив, 
заносан, динамичан и непрегледан вир, а у његово средиште, као 
централна тачка, доспева све на чему се око, мисао или душа желе 
да зауставе. На овом обртном пољу времена и простора налази се, 
без обзира на годишње доба, на климу или географски положај, и 
пролећњи и јесењи каћун, бледољубичасти Herbstkrokus, и затво-
реновиолетни Crocus Vernus. Колико год да пољске феје сабирају 
жигове, кидајући их из срца цветних чашица и својим ваздушастим 
прстима додирују венчиће перигона, да би тучкове сушили на 
врућем пепелу звезда које ће хиљаду пута гаснути и поново се 
палити, колико год да сваки цвет, као сваки човек, блеснувши у 
трену најзад прелази у лековит прах суштине, овде остаје поље 
закрчено увек новим и новим цветовима, чистим, наивним, каткад 
земним, каткад астралним, каткад ониским, каткад усправљеним 
као перуника, док увек сваки цвет крокуса носи извесно племство 
флоре, и обучен је у своје сатенске, сомотасте одежде. Уздижући 
своје троструке кончане скиптаре као инсигније саме земаљске 
природе, он је опуномоћен да представља надгалактички дух. Поље 
се устрајно окреће у љубичасто-жућкастом, мрко-црвенкастом, у 
жутом вртлогу, а дише снажно, узбудљиво; крхки, кратковеки цвет 
својим мирисом наводи мисао на нешто што припада и разуђеном 
времену и живом човеку: цветно поље, ма колико велико, није само 
људско, него оно баш тумачи човечност, зато је ту. На овом пољу 
посејано је цвеће оне врсте о којој мисли и коју сања појединац као 
јединствена, сопствена личност. За свакога ово поље је башта оног 
биља које он сам у себи гаји... Час се међу овим љупким и добрим 
цвећем, на усталасаном пространству, негде иза велике шуме, 
уздиже бели шафран, час питоми, прави, црљени, час дивљи, 
Scardicus, час критски, који потврђује постојбину целокупне 
врсте, час онизак, са супротног краја, из Латинске Америке, час 
дугоцветни – као заштићен својим издуженим воштаним лишћем 
које не вене. Кончана средишта цвета каткад у свем том кружењу 
затрепере попут најудаљеније звезде ноћу, каткад се на њима 
очита и протумачи нека свемирска гравитација која их вуче 
увис ко зна каквим магнетизмом, те се тако и сав чаролијски вир 
вегетације види, сам за себе, као одзнак, пандан, пар и двојник 
васионе... Понекад блесне и издвоји се међу свима и над свима, као 
круна, чистацки каћун хризантус, златнолики, златни шафран, 
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и начас стоји међу свим другима, као над-цвеће. Он је заправо 
надстварност, а то је једина истинска стварност света. Неделатан, 
он је тумач сам себе у свој својој непримењивости, ван објашњења, 
сам циљ својој врлини, својој милости и својој красоти – као што је 
то и злато, као што је то и концерт за виолу Беле Бартока, као што 
је то и седамнаестогодишњи младић који је умро чист, са једним 
јединим, јединственим пољупцем живота на својим уснама.
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Ана Тркуља

СЕМИОЛОШКА АНАЛИЗА МИТА РОЛАНА БАРТА

Увод
У овом тексту ће бити речи о специфичној интерпретацији мита 
из визуре француског теоретичара књижевности, Ролана Барта. 
Као структуралиста, али пре свега теоретичар културе, он је извр-
шио анализу француске буржоаске идеологије и доказао прису-
ство француског буржоаског мита у свим сегментима француског 
друштва. Трагање за значењима мита навело га је да мит подвргне 
семиолошкој анализи.

Митологије
Митологије је Барт објавио 1957. године, тако што је окупио тексто-
ве које је објављивао у периоду од 1954. до 1956. године, углавном 
у часопису Le Nouvel Observateur. У тим текстовима писао је о позо-
ришту, филму, чланцима из дневне штампе, али и о храни, моди, 
криминалним аферама, аутомобилима, и свим оним интригант-
ним темама кроз које је извршио својеврсну семиолошку анализу 
језика масовне културе.

Барта је интересовало повезивање анализе механизама функ-
ционисања идеологије са семиолошком анализом, проблематика 
идеолошког устаљивања значења и, такође, наметање одређених 
значења путем масовне културе и пропаганде. Веровао је да по-
стоје одређени, скривени језички механизми произвођења култу-
ре, али оно што га је суштински занимало јесу управо маргине ове 
културе (Bužinska & Markovski, 2009).

Андреа Лешић у свом докторском раду Бахтин, Барт, струк-
турализам Бартове есеје одређује као „кратке анализе француске 
буржоаске идеологије”, и њене слике, која се огледа у новинским 
чланцима, рекламама, сегментима свакодневног живота. Пошто је 
присуство француске буржоаске идеологије доказао у свим сег-
ментима француског друштва, то га је довело до закључка да је 

„мит свеприсутан, и да не постоји скоро ниједан елеменaт језика и 
културе који није под његовим дисторзирајућим утицајем.” (Ле-
шић, 2011: 150).
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Мит данас
У есеју Мит данас, Ролан Барт открива опште семиолошке механи-
зме настанка нових митологија, па чак и митологију и семиологију 
доводи у исту раван (Bužinska & Markovski, 2009). Мит је појам који 
аутор овог теоријског чланка покушава да одгонетне. Игноришу-
ћи неке од могућих дефиниција мита као „предања у које се веру-
је; света богова, хероја и других натприродних бића о коме говоре 
класични митови” (Речник, 1985: 439), Барт на самом почетку свог 
есеја дефинише мит као говор. У наставку, објашњава да је „мит 
систем општења, порука [...] да мит не може бити објекат, појам 
или идеја; он је начин означавања, форма” (Барт, 1979: 229). Желе-
ћи да се увери у свеприсутност мита, он полази од претпоставке да 
мит може да постане све што је изречено и саопштено у одређеним 
околностима, односно да мит има историјски карактер, да се мит-
ски говор служи разноврсним материјалом и сходно томе долази 
до избора науке, која би требало да се бави проучавањем мита – се-
миологије.1 Барта је семиологији довело управо трагање за значе-
њем и директно повезало са Де Сосиром, оснивачем семиологије. 

Де Сосир је термин знак користио за означавање везе између 
акустичке слике и појма, или везе између означавајућег елемен-
та (signifiant) и означеног елемента (signifie). Пратећи Де Сосира, 
Барт прихвата дијадичку (двоелементну) концепцију знака и фо-
кусира се на везу између означавајућег и означеног, али закључу-
је да ту није реч о два, већ о три различита термина (Bužinska & 
Markovski, 2009). Како би ближе објаснио присуство трећег члана, 
односно знака, Барт наводи пример букета ружа, где руже пред-
стављају означујуће, док означено јесте ауторова страст према ру-
жама. Иако се уочавају два члана, руже и страст, несумњиво је при-
сутан и трећи члан, зато што су и руже и страст постојали и пре 
него што су се сјединили, а чим су ступили у непосредан однос, 
сачинили су трећи елеменат – знак. Дакле, Барт у миту проналази 
тродимензионалну шему: означујуће, означено и знак, али мит по-
сматра као особен систем који је своје утемељење нашао у једном 
семиолошком слоју који постоји пре њега, те је он другостепени 
семиолошки систем (Барт, 1979).

1 У Речнику књижевних термина, семиологија је одређена као „општа теорија о знаковима и 
њиховој комуникационој функцији” (Речник, 1985: 704), што је, у суштини, конвенционал-
но и општеприхваћено значење овог појма.
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Мит као другостепени семиолошки систем
Пример који Барт користи за своју тезу о миту као другостепеном 
семиолошком систему јесте „један од најчувенијих и најчешће уз-
иманих примера аутора митологија” (Bužinska & Markovski, 2009: 
287):

„Док чекам у бријачници, пружају ми један број Пари мача 
(Paris Match). На насловној страни неки млади црнац у францу-
ској униформи поздравља војничким поздравом, очију несумњиво 
уперених у неки набор тробојне заставе. То је смисао слике. Али 
без обзира да ли сам наиван или не, ја добро видим шта ми она 
говори: да је Француска велико Царство, да сви њени синови, без 
обзира на боју коже, верно служе под њеном заставом и да нема 
бољег одговора опадачима тобожњег колонијализма од ревности 
са којом овај црнац служи своје тобожње угњетаче. Дакле, и овде 
се налазим пред једним вишим семиолошким системом: ту је озна-
чујуће, које је и само већ сачињено од једног претходног система 
(један црни војник поздравља француским војним поздравом); ту 
је означено (овде је то смишљена комбинација француства и воја-
штва); најзад, ту је присуство означенога кроз означујуће.” (Барт, 
1979: 236–237).

Трећа категорија која се јавља у миту, присуство означеног 
кроз означујуће, представља значење мита. Сада се већ јавља по-
треба да се мит посматра као језик другог степена и Барт, у том 
смислу, предлаже извесне промене семантичке терминологије, 
уводи нове термине, који ће свакако омогућити прецизнија тума-
чења мита. Означујући елеменат назива формом, а означени еле-
менат појмом. 

Сам процес означавања полази најпре из језика, као првог 
поретка, где асоцијативни однос између означујућег и означеног 
елемента ствара знак, и прелази на виши ниво, такозвани митоло-
шки поредак, где веза форме (односно знака из првог поретка) и 
појма ствара значење. Управо то формирање секундарних значења 
доводи до стварања привида „природности”, где прималац није у 
могућности да уочи механизме стварања тих значења, па их при-
хвата као очигледне (Bužinska & Markovski, 2009: 288).

Мелетински (1972) сматра да, за разлику од језика, митско 
значење није произвољно, већ је подстакнуто аналогијама. Како би 
јасније поставио однос историје и идеологије, у ову причу укљу-
чује Бартово разматрање о форми и миту. Барт сматра да форму 
управо историја снабдева њеним аналогијама, а мит бира смисао-
но нестабилне слике како би их употребио као средство манипула-
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ције. Управо таквим сликама се лако могу придати нова значења. 
Када мит, на нивоу знака, претвори историју у идеологију, отвара 
се поље за рађање политичких митова: „Мит ништа не крије: он 
има функцију да искривљује, а не да потискује.” (Барт, 1979: 242). 
Специфичност мита као секундарног семиолошког система јесте 
да он не тежи поништавању богатства значења која знак има у 
природном језику, већ тежи да та значења удаљава (Лешић, 2011). 

Мит је у стању да ствара тај привид „природности”, побуде 
мита су „натурализоване”, преобраћају се у природу, те читалац 
тако стиче утисак да једноставно не долази до било каквог искри-
вљавања. Мит тако постаје „оруђе политичке демагогије, која одре-
ђеној идеологији придаје „природан” изглед” (Мелетински, 1972: 95).

Наслов једног јулског издања француских новина Франс-со-
ар (France-Soir) био је: ЦЕНЕ: ПРВИ РАД, ПОВРЋЕ: ПОЧЕЛО СНИ-
ЖАВАЊЕ. Ова изјава послужила је Барту као пут којим он жели 
да омогући јасније схватање начина на који читалац мита, преко 
означујућег, долази до рационализације означеног. 

Дакле, први, основни систем је лингвистичке природе, пошто 
је у питању једна реченица. У другом систему, који се односи на 
митолошки поредак, означујуће је састављено од лексичких осо-
бености, речи (први, почело, снижавање) и типографских особе-
ности (у виду великих слова на насловној страни, где се проналазе 
светске новости). Означено или појам Барт назива „варварским, 
али неизбежним неологизмом – „владинство”, што упућује на за-
кључак да дневна штампа доживљава Владу као „Суштину ефи-
касности”. Из свега тога следи јасно значење мита: цене воћа и по-
врћа падају искључиво зато што је влада донела такву одлуку. Тек 

„испечени” мит ретко бива „разбијен” објашњењем, које би усле-
дило два реда ниже, где би писало да је до пада цена дошло захва-
љујући почетку пуне сезоне. Барт наглашава импресијску природу 
мита, која је овде избачена у први план. Непосредно дејство мита 
јаче је од евентуалних рационалних објашњења, која би могла да 
следе. Такође, на овом примеру јасно је изражена и натурализација 
појма, о којој је већ било речи. Он објашњава натурализацију појма 
на следећи начин: „У првом систему (искључиво лингвистичком), 
узрочност би била дословно природна: цена воћа и поврћа пада 
зато што је наступила сезона воћа и поврћа. У другостепеном (мит-
ском) систему узрочност је вештачка, лажна, али она се у извесном 
смислу неприметно увлачи у кола Природе. Зато мит доживљава-
мо као недужан говор: не стога што су његове интенције скривене: 
да су биле скривене, не би могле да постигну учинак; већ стога 
што су натурализоване.” (Барт, 1979: 251).
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Категорије конотације – денотације
Како примећују аутори Књижевних теорија 20. века, у Бартовом 
виђењу, нови митови су заправо „ми(с)тификације и манипула-
ције срачунате на лаковерност примаоца”, усмеренe ка политич-
кој пропаганди, медијима итд. (Bužinska & Markovski, 2009: 288). 
Они, у даљем излагању, сматрају да би се семиотичко-семантички 
односи, које је Барт описивао, могли одредити помоћу термина 
које је увео Луј Хјелмслев, посебно употребом категорија конота-
ције (проширено значењско поље знака) и денотације (основни 
значењски домен знака). „Митологизација је, дакле, била процес 
произвођења конотације, у оквиру којег је првобитно значење по-
стајало означавајуће и било укључено у семиозу вишег реда. Ново 
значење је овде настајало, у неку руку, у позадини старог – зато да 
би се скривањем формирао поглед на свет примаоца.” (Bužinska & 
Markovski, 2009: 288–289).

Мит као терцијарни семиотички систем
За борбу са савременим митологизовањем, Барт предлаже да се 
произведе вештачки мит као терцијарни семиотички систем. За 
разлику од Леви-Строса, за кога је већ прелазак из средњег века ка 
новом времену био процес демитологизације (уместо симболиза-
ције света, јавља се покушај да се светом овлада), Барт ипак дожи-
вљава садашњост као идеално тле за митологизацију. Мелетински 
сматра да нису потребни вештачки митови трећег реда, зато што 
политички митови, о којима Барт говори, јесу вештачки митови, 
који само издалека личе на архаичне митове. Он тврди да је Барт 
мање историчан од Леви-Строса зато што није успео да објасни 
велику историјску разлику између те две категорије митова (Ме-
летински, 1972).

У Леви-Стросовој интерпретацији Француске револуције, она 
је постала политички мит, али је, као историјски догађај, гурнута 
у позадину, како би се посредством ње изражавали тренутни по-
литички интереси који се крију иза Револуције, као модела при-
родног стања ствари. Барт, ипак, врло убедљиво илуструје уплив 
буржоаске идеологије у све сфере живота. У прилог томе, треба 
споменути и Барта као конзумента мита. Наиме, Ив Тавор Банет 
се осврће на чувену фотографију коју описује Барт (црни војник 
који салутира француској застави), за коју је могуће закључити да 
застава и није била приказана на слици, зато што Барт, као кон-
зумент мита, не само да препознаје смисао фотографије, већ и тај 
смисао пројектује на митску слику, односно види оно што се на 
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њој заправо не налази (Лешић, 2011). Барт подразумева под поли-
тиком најдубљи и најскривенији део друштвене стварности. Он је, 
својим есејима, успео да докаже велику доминацију буржоаских 
вредности и митова у француском друштву.

Језик револуције – немитски језик
Језик који није митски јесте језик човека који производи, који го-
вори да би променио стварност. Тамо, где се језик може повезати 
с производњом ствари, метајезик се враћа у стање језика–објекта, 
и ту мит више није могућ. Барт наводи с разлогом револуцију као 
чин који треба да „разоткрије политички набој света”, а пошто 
револуција тежи да гради свет, самим тим је и њен језик „функ-
ционално укључен у ово грађење”. Дакле, језик револуције није 
митски језик (Барт, 1979: 266).

Језик левице
Када коментарише говор левице, Барт говори о митском језику. 
Уско је везан с револуцијом, али управо на месту где револуција 
престаје да постоји, настаје левица, а самим тим и језик левице 
постаје митски. Када револуција одлучи да се „преруши, да зама-
гли своје име, да произведе безазлени метајезик и да се изобличи у 
‚Природу‘, тада настаје мит левице” (Барт, 1979: 267).

Мит левице се у великој мери разликује од буржоаског мита. 
Он је пре свега наиван и сиромашан, није довољно потентан. Си-
ромаштво левичарског мита огледа се управо у природи левице, 
која се увек позиционира у односу на угњетене, чији је говор сиро-
машан, непосредан. Овакви митови су поприлично наивни, беза-
злени, они указују на своју митску природу, нису вешто упакова-
ни, за разлику од буржоаског мита. 

Буржоаски мит
Оно што је специфично за буржоаски мит јесте његова потреба да 
се све лиши историје и да се постави у узвишене сфере вечности. У 
том смислу, Барт сврстава мит на „десну страну”. Буржоазија, која 
је десно, с једне стране, тежи да сачува биће без његове спољашњо-
сти, а негативност буржоаске спољашњости подстиче мит. Мит је 
на десној страни, фино ушушкан, добро нахрањен и непрекидно 
се обнавља. Са супротне стране налази се угњетени, који у себи 
има само говор свог ослобађања, он гради свет и има само један 
активни, прелазни језик. Језик угњетеног је немитски, он тежи да 
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преобрази свет, док је језик који долази с друге стране, језик угње-
тача, богат, разноврстан, гестуалан, театралан, заправо језик који 
тежи да свет – управо овакав какав је – учини вечним (Барт, 1979).

Одупирање миту – језик наукâ и језик поезије
„Мит је језик који неће да умре: он изнуђује од смислова којима се хра-
ни лажни, обезвређени преостанак, у њима изазива вештачко одла-
гање, у које се удобно смешта, он од њих ствара мртваце који гово-
ре.” (Барт, 1979: 253). Барт сматра да сам језик не пружа отпора ства-
рању мита, али језик је по својој основној структури и начину функ-
ционисања веома рањив и отворен у односу на мит (Лешић, 2011). 

Математички језик Барт наводи као језик који је сам по себи 
„неискривљив”, језик који се заштитио од било каквог покушаја да 
се некакво „паразитско” значење увуче у њега (Барт, 1979: 253). На 
примеру математичког језика може се увидети опасност – неверо-
ватна способност мита да допре до свих сфера чистоте и недво-
смислености. Мит управо узима ту чистоту и недвосмисленост и 
присваја чак и отпор који му овај језик пружа. Барт ставља у ринг 
Ајнштајна и Пари мач (француске новине), тиме упозоравајући 
на способност мита да све изопачи. Мит добија људско обличје, 
бива представљен као савршено обучен ратник, који врло вешто 
користи оружје свог противника – како би га докрајчио. Уколико 
се противник, језик–објекат, у почетку више опире, утолико је ње-
гово подавање комплетније. Он ову борбу завршава речима којима 
је започет овај пасус, прилично оштром осудом новог митског је-
зика. Ипак, Барт види у књижевности могућност супротстављања 
миту, а нарочито у савременој поезији. Он објашњава да мит про-
ширује примарне системе и гради „надзначења”, док поезија ис-
тражује „подзначења” и враћа на „предсемиолошко стање језика” 
(Bužinska & Markovski, 2009: 289).

Мит свесно нуди поетску реч, која тежи за природним, а не 
људским значењем ствари као спремну и способну да се супрот-
стави миту, али и она је, нажалост, осуђена да дели судбину с јези-
цима наукâ. „Сама та потрага за чистим значењем изврће се у мит 
о чистој поезији” (Лешић, 2011: 173). Завршницу свог есеја Мит 
данас Барт посвећује митологу, критичару мита, и нуди му две 
прилично радикалне опције: или свет посматрати као неминовно 
обликован историјским околностима и стално подложан интер-
претацијама које нуди историја, или досегнути његова неотуђи-
ва значења посредством поезије, односно дати глас идеологији и 
пустити је да говори или јој одузети глас (Лешић, 2011). Помера се 
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ниво посматрања мита. Почевши од поља језика и друштва, Барт 
завршава своју авантуру посматрајући мит с аспекта различитости 
стилова у књижевности.

Да ли се борити са митом?
Снагу књижевности Барт није представио у целости када је писао 
о поезији. Напротив, о њој ће тек бити речи. У делу Нулти степен 
писма он описује како је канонска француска књижевност створи-
ла своју митологију. Наиме, након револуције 1848, насупрот бур-
жоазији, појавила се нова класа у виду пролетаријата. Француско 
друштво се поделило. Француски писци су се нашли у веома неу-
годном положају. Буржоаска идеологија, за коју су се они залагали, 
изгубила је статус идеологије која је изражавала универзалне људ-
ске вредности. Ништа више није могло бити написано, под прет-
поставком да ће бити доживљено и прихваћено као општељудски 
глас, а речи нису могле бити употребљаване као да су невине. Од 
Флобера, француски књижевници покушавају да промене слику 
о књижевности и да „униште мит о Књижевности са великим ‚К‘ 
(Лешић, 2011: 175). Долазак модерног књижевног доба, које запо-
чиње одлучним одбацивањем књижевних конвенција и буржоа-
ске идеологије од стране писаца, охрабрује. 

Три начина борбе

Контрамит
Барт сматра да је стварање другостепених митова један од начина 
да се писац избори с личним осећајем неповерења и нетрпељивости 
према буржоаском миту. За пример узима роман Гистава Флобера 
Бувар и Пекише, у коме се два главна лика озбиљно труде да стекну 
знања из различитих области: од пољопривреде, преко архитектуре, 
до анатомије и тако даље. Проблем је у томе што су њихова зна-
ња искључиво књишка, потпуно удаљена од стварности, коју би те 
области требало да проучавају. Барт даље објашњава да је дискурс 
Бувара и Пекишеа мит, сам по себи, који има значење, али само у сми-
слу форме митског концепта. Митски концепт Барт одређује као 
технолошку незајажљивост, или као глад за енциклопедијским зна-
њем, како га види Андреа Лешић. Потом, Флобер тај мит користи 
као форму како би изградио сопствени мит о Бувар-и-Пекише-из-
му (Лешић, 2011). Флобер је „митизовао мит”, стварао је „вештачку 
митологију” и чинио је видљивим све скривене механизме његовог 
функционисања, а самим тим, критички је сагледавао наивност 



А
РИ

С
ТО

ТЕ
Л

О
В 

Д
У

РБ
И

Н

65

65

мита, на коју се надовезала секундарна митска порука (Bužinska & 
Markovski, 2009: 290). Барт наглашава да је снага секундарних мито-
ва управо у томе што првостепене митове посматрају као наивност. 
Дакле, другостепени мит, заправо, постаје контрамит.

Бартова теорија о контрамиту дала би се илустровати разним 
књижевним делима. Примера ради, роман за децу Алиса у Земљи 
чуда Луиса Керола, чини се као врло погодан, управо због свог ан-
архистичног концепта – на први поглед љупке, али веома озбиљне 
критике енглеског друштва средине 19. века. Ригидност енглеског 
друштва, критика викторијанског васпитања, као једног од аспека-
та тог друштва, представља форму за митски концепт, првостепе-
ни мит. Керол сагледава критички наивност овог мита, доводећи 
Алису у бројне нонсенсне ситуације, кроз које банализује и доводи 
у питање све знање и умење стечено у образовном систему света из 
кога је она дошла. Керол креира нови свет, изврнути свет, који пред-
ставља нови мит – мит другог степена, који посматра претходни мит 
као наивност и постаје контрамит. Земља чуда је другостепени мит, 
којим је Луис Керол успео да разбије мит о енглеском друштву тог 
доба. Бувар и Пекише покушавају да стечено (енциклопедијско) 
знање примене у пракси, али им то не полази за руком. Слично томе, 
како примећује Марина Романић (2005), Алиса се често позива на 
стечено знање, али се углавном испоставља да су подаци којима она 
располаже или нетачни или непримењиви у датим околностима.

Код Флобера критика је упућена на рачун технолошке незаја-
жљивости, која је доминирала у француском буржоаском друштву. 
За разлику од њега, Керол је критиковао енглеско друштво, које 
је, како би формирало послушне грађане, свој систем образовања 
засновало на дословном и некритичком памћењу великог броја 
података.Такође, још један сегмент контрамита може се уочити у 
Кероловом делу – у критици карактеризације женских ликова у 
књижевности, углавном условљене родним и историјским стерео-
типима. „Бекство у сан, пун апсурда и хаоса, био је једини начин 
да се накратко неутрализује свет саздан на правилима и конвенци-
јама у коме је жени дато тако мало слободног простора” (Гордић 
Петковић, 2011: 5). Првостепени мит бива распојасан увођењем у 
књижевност жене Алисе, која се односи према женском стереоти-
пу у књижевности са подсмехом и посматра га као наивност.

Нулти степен писма
Други начин супротстављања миту јесте стварање књижевног 
језика који се приближава новинарском стилу и одриче се књи-
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жевних традиција. Овај тип писања Барт назива нултим степеном 
писма. То је писање које има неутралишући ефекат, изазива ућут-
кивање идеологије, одбацује сваки вид патетике, које се приближа-
ва тишини, и, као такво, успева да заштити сопствену недужност. 
Камијев роман Странац инаугурише овакав вид писања. Али, Барт 
упозорава и на могућност да такав вид писања прерасте у аутомат-
ски, имитиран, препознатљив стил, који потом, неминовно, прера-
ста у још један мит (Лешић, 2011).

Говорни језик
Последњи, али не и мање битан начин на који се може приступи-
ти идеологији у писању односи се на свакодневни, говорни језик. 
Барт сматра да Пруст даје одличан пример употребе различитих 
облика француског језика. Он језик користи у процесу структу-
рирања својих ликова. О лику се много тога може рећи посред-
ством језика који он користи, професије којом се бави или сталежа 
коме припада. Приказујући језике који се говоре у једном друштву, 
писац приказује и друштвене односе који постоје у том друштву. 
Према Бартовом мишљењу, ова врста писма, као метод књижевног 
описа, јесте за писца „најхуманији књижевни чин” (Лешић, 2011: 
177).

•
Специфичност Бартове семиологије је у томе што је она друштвено 
ангажована. Распоривши свакодневицу и извршивши анатомију 
њених виталних делова, Барт нас увлачи у свет митова, разоткри-
ва механизме функционисања идеологије и њен утицај и, уједно, 
доказује присуство мита у свим сегментима друштва. 

„Митови и нису ништа друго до непрестани, неуморни захтев, 
лукаво и упорно настојање да се сви људи препознају у овој вечној 
слици, међутим временски тачно одређеној, створеној једног дана 
као да таква мора остати за сва времена. Јер Природа у коју су за-
творени да би постали вечни, представља само Обичај. А управо 
тај обичај, ма колико велике биле његове размере, људи треба да 
узму у своје руке и да га преобразе” (Барт, 1979: 276).
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Воја Марјановић 

ПУТЕНОСТ И ЧУЛНОСТ У ПОЕМИ НИКОЛЕ 
ДРЕНОВЦА МАРИЈА МАГДАЛЕНА

Ти си сунчана страна живота
И неминовност наднесена
Над огледало душе људске.
   Ти си ЖЕНА

(Н. Дреновац: Жена)

Мада је теми жене и љубави Никола Дреновац поклањао пажњу 
још у својим раним стиховима, она је пуни и најцеловитији израз 
нашла у његовој збирци Марија Магдалена (1960). По форми пое-
ма, а по надахнућу сва из живота, ова збирка је представила Дре-
новца као песника снажне љубавне лирике и човека страсних чула. 
Већина критичара који су о Марији Магдалени писали напомиња-
ла је да је песник освојио ново подручје свога песништва, односно 
да је његов лирски таленат овога пута исказао своју пуну меру.

Поезију љубавног осећања Дреновац је одувек неговао са по-
себним задовољством. Али док су некадашњи његови стихови ода-
вали песника паучинастих и романтичарских ткања, нарочито у 
раној песничкој фази, у каснијем периоду, а поготову када је сав 
био у стварности и хедонистички доживљавао њене лепоте, он је у 
теми љубави и жени осетио живо врело надахнућа.

Са коликом је страшћу човека и песника Дреновац певао о 
љубави и жени, потврђују многе његове песме настале још пре 
Марије Магдалене. У њима је он наговештавао не само централни 
мотив своје поезије него и део поетике, њену структуру и напајање 
са извора живота и снаге. Песме Халуцинација, Не знам те, љубави, 
Још увек те чекам, Зимска песма, Између тебе и мене – и, нарочито, 
Жена, делују снагом личног доживљаја уметничке транспозиције. 
Песмом Жена Дреновац је отишао најдаље у директном казивању 
свога схватања жене и љубавног заноса. Опевајући занетост женом 
као извором живота и потомства, али и утехе у часовима туге и не-
спокојства, он је у градацијском току набрајао њене врлине и мане, 
цео списак онога што је она човеку, мушкарцу: славећи је и вели-
чајући, песник за жену каже да је „знамење изласка сунца и песма 
корења, пристаниште изгубљених бродоломника” и „зеница наде 
у свуда-присутном оку смрти”. По томе, жена и љубав нису само 
радост и забава чула: њих песник доживљује вишеструко. Попут 



А
РИ

С
ТО

ТЕ
Л

О
В 

Д
У

РБ
И

Н

69

69

живота, жена и љубав нуде се на различите начине и у различитим 
стањима: као продужетак врсте и материнство, као утеха у малак-
сањима на стазама „трновитог живота”, понекад као безизлаз, че-
сто као фриволност, а најчешће, као страст и зов душе и тела.

У грађењу става о феномену љубави, а нарочито жене – пе-
сник је полазио од живота и животних спознаја. Зато жену и љубав 
Дреновац осећа чулно, без велова и лажне моралности, без рели-
гијског и патријархалног кодекса – и без прорачунатости, неискре-
ности и подвала. За њега, као и за све песнике сензуалне, плотске, 
тј. чулне љубави – „жена је вечна глад природе”. У њој лежи кри-
стални облик нашег трајања! У тај облик је уткан и „наш спас и 
наш глас”. Јер, каже Дреновац: „Праву љубав видим у рушењу 
предрасуда, у трагању за њеним сунчаним пределима.”1

И заправо, из таквог односа према љубави и жени, настала је 
страсна љубавна поезија Николе Дреновца. А њену пуну потврду 
садржи и поема Марија Магдалена.

Пишући ову поему, Дреновац је пошао од чувене Соломонове 
Песме над песмама и у њеном тематско-језичком сазвучју написао 
апотеозу жени и њеним телесним дражима. Казујући без уструча-
вања шта га је подстакло на „неку врсту угледања”, Дреновац је ис-
казао и врсту сродности између себе и поменуте поезије: „Несум-
њиво је да је библијска Песма над песмама имала на мене јак ути-
цај, на мене уопште као песника, на моју поему Марија Магдалена, 
посебно. Мене је, неком чудном снагом, понео овај јединствен би-
блијски језик, она наизменична лепота метафора и чисто телесни 
осећај љубави. А разлог што је та дивна библијска песма на мене 
толико утицала лежи у самој мојој природи, мојим инстинктима, 
у мојим виђењима и доживљајима чудесне женске лепоте, и мом 
сопственом схватању љубави”.2

Оваква песникова казивања веома индикативно тумаче не 
само корен његове инспирације него и „чисто телесни осећај љуба-
ви”. Јер, цела Марија Магдалена то јесте: ерос и путеност, „транс-
поновање чулног животног у поетску слику и мисао”; и још: „хе-
донистичко испијање живота”3, али и „нека врста бекства песника 
из свих животних бијега и разочарања ... у љубавну омаму, јер ма 
каква била невјерства и ћудљивости љубави, она храни, она лијечи 
као један од великих елемената живота...”4

1 Анкета Политике, 2. новембар 1976.
2 Исто, даље.
3 З. Гавриловић, Између себе и узора (Н. Дреновац – Марија Магдалена)
4 С. Куленовић, Још једна Марија па ипак поезија, Политика, 10.1.1960.
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Певајући једну животну и нагонску еротику која није страст 
ван нормалности, а ипак јесте „страст до чула усијања”, Дреновац 
је од почетка песме – до последње у поеми, исповедао страстан од-
нос према жени од крви и меса, том бићу поносном па ипак подат-
ном до бесвести. Још из уводне песме дâ се приметити како песник 
ослобађа „свој грешни плен” предрасуда, уводећи га у „врт забра-
њен”: без стида и лицемерја, он то чини дивећи се „грешној” се-
стри – Марији Магдалени, у којој не види само конкретну жену већ 
жену уопште; свачију и ничију, мајку и љубавницу, жену спремну 
за љубав:

Род твој ко ће исказати
Видех лепоту тела твога и не наситих се.
Опих се слашћу усана твојих,
И одсутних од закона лицемера.
Таквог обличја и лепоте такве
Неима под сунцем.
Род твој ко ће исказати.
Ево, дадох се подсмеху и руглу,
Разваљују на мене уста своја,
И плазе језик свој, 
А ја сам миран у љубави твојој,
Јер знам за нову земљу,
И нова небеса.
Устајем и опасујем се тобом,
Разапињем шаторе љубави своје,
И простирем трпезу
Гладнима и жеднима лепоте.

У песми Марија Магдалена Дреновац је све животне и стваралачке 
импулсе усмеравао према страсти. Страст је зато утемељена у сва-
ки стих и сцену, у монолог и дијалог с љубављу. Налазећи готово 
увек нове углове, одакле је посматрао живи торзо једног податног, 
пикантног, сензуалног и поетског бића, песник је на уму имао ли-
бидо као покретачку снагу тела. Стога су његова уверења о љуба-
ви и жени слична античким филозофима и песницима. Штавише, 
верујући у моћ љубави и женину свеприсутност, он се изједначава 
са многим песницима који су, рецимо, као Данте, били уверени 
да „љубав покреће свет и остале звезде” – или као Мисе, за кога је 

„љубав све – а све остало је ништа”.
У обожавању жене, те чулне „Руже Саронске”, Дреновац про-

славља тело и његов грех (Маријо грешнице, Маријо лепотице), да 
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би у њему уживао без обзира што су и тело и жена „опачине” жи-
вота, немир и зло за мушкарце:

Знам кад ми срце зле мисли кује,
Знам кад ми ноге на зло Трче
Знам опачину твоју коју у чедност облачиш
Знам све то.
Па ипак, .
У твоме наручју гаси се
Жестина гнева мојега –

Жена и њена лепота, жена и страст, према Дреновцу, надвисује све 
вредности и задовољства нашег трајања. „Постоје само две катего-
рије жена” – каже песник – „жене које живе да би волеле и жене које 
воле да би живеле. Све друге које су ван тих двеју категорија – нису 
жене у пуном смислу те речи.”5 Према томе, узвисујући љубав као 
превасходни атрибут жениног бића, песник га супротставља мно-
гим „умним мушкарцима” који о жени и њеној лепоти нису мисли-
ли тако (Спенсер, Шопенхауер, Ниче, Вајлд) – а поистовећује се са 
опојним заносом такође „умних мушкараца” (Хомер, Гете, Толстој, 
Бодлер, Новалис, По, Пушкин, Сезан, Љермонтов, Превер, Л. Ко-
стић, М. Ракић, Б. Миљковић, В. Попа, С. Раичковић и многи други), 
за које је љубав кроз жену била „демонска сила” (И. Секулић). 

Својом искреном непосредношћу, Дреновац је религијске и 
митске симболе у Марији Магдалени преводио у слике, хтења, по-
жуде и језик сродан старојеврејском говору Соломонове „лабудо-
ве песме”. Отуда се понекад критичару чинило да песник „слепо 
имитира” или несвесно преноси целу структуру Песме над песма-
ма у своје дело. Наравно, то је само привид: иоле будно око читао-
ца може открити да је поетска драж Марије Магдалене баш у томе; 
у задржавању језичког и ритмичког израза из Песме над песмама, 
или у тежњи да се метафориком и отвореном чулном непосред-
ношћу саопшти драж архаике, њена старојеврејска опојност у сли-
ци и детаљу, у песничком ритму и језику. Погледајмо један такав 
пример:

Познаћу је по стасу и гласу,
И по даху ноздрва њених

5 На питање аутора овог огледа: „Које су за вас највеће вредности живота?” – Дреновац је 
одговорио: „Љубав. Љубити да би се живело, и живети да би се љубило. Борити се до краја. 
И знати да – караван иде даље. И нарочито – ВЕРОВАТИ...”, Борба, 10 јануар 1976, интервју 
са песником „Све оно што је живот”.
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Што је као кад мирисни,
И по раменима широким,
И по дојкама високим и чврстим,
И по струку уском,
И по боковима округлим,
И по трбуху мало испупченом,
И по бедрима облим,
И листовима витким,
Познаћу је по пољупцима
Који су као најбоље вино.

Дреновац је, прокламујући љубав, жену и тело као „опојну дро-
гу” човековог живота, био у поеми Марија Магдалена окренут до-
тадашњим везама са стварношћу и материјом. И онда, када је у 
телесној љубави видео победу над неумитним нестајањем бића и 
одласком „међу црве” („Чему штит од греха, ако су на крају црви – 
и чему одрицање од тела, ако је уточиште гроб”), и када се купао у 
сладострастима облапорно срчући њихов нектар („Ходи да се вра-
тимо искони, да заборавимо на јаму погибли... да виноград беремо 
пре него што дођу мразеви”), заступао је дијалектичку истину „да 
све пролази и мења се” и да у животу, овом нашем, гладожедно, 
треба узети све што он пружа. Жена и љубав су биле и остале то 
пожудно воће: према њима је песник био одувек окренут као стра-
сник. О њима је мислио и певао, био „њихов роб”6, али и роб који 
задовољно саопштава:

Сладак је трен живота у љубави,
и добра је љубав која не рачуна.

Управих срце своје срцу њеном које је мрежа
И дадох се рукама њеним које су окови.

Суновратих се оковом у мрежу срца њена
И рекох: добро ми је ту бити ...

Овим стиховима, као и читавом поемом Марија Магдалена, Нико-
ла Дреновац је сугестивно исказао свој животни и еротски credo. 
У песмама које су овде наведене, но и оним које нису а чине бри-
љантне емоционалне и поетске обрисе (Ти се ваистину, роди, Ма-
ријо грешнице, И неспокоја попали домове, У сну те видим када 

6 Љ. Козомара, Либидо и Хришћанство, Књижевне новине, 12. март 1960.
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ноћујеш сама, Како су красна бедра твоја и др.), налазе се његови 
најблиставији лирски тренуци. Није, отуда, и критичка литерату-
ра о овој поеми без разлога била тако плодна. О Дреновцу се, поред 
цитираних мишљења, могло чути и да је рушио „лажне предрасу-
де и лицемерну чедност у име две страсти, коју у поеми издиже до 
апотеозе, до уверења да се у њој зачиње људски живот, да се у њој 
рађа енергија за све видове човековог будућег деловања.”7

Најзад, истичући снагу Дреновчеве еротичне лирике, крити-
ка је, помало духовито, приметила и то да у његовим стиховима, 
поред човека, чак и „Арханђел Гаврило подрхтава пред лепотом 
жене”. Све то, на крају, говори да је поема Марија Магдалена пое-
зија исконских осећања, у којој је њен песник умео да пронађе пут 
од животне грађе до уметничког уобличења.

7 М. Марковић, Разлог за песму (предговор уз јубиларну збирку Живот тече даље), Минерва, 
Суботица, 1978, стр. 18.
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Адријана Крајновић 

СИЛЕПТИЧНОСТ КАО НАРАТИВНИ ИМПЕРАТИВ 
У ПРОЗИ АЛЕКСАНДРА ГАТАЛИЦЕ И ГОРАНА 

ПЕТРОВИЋА

Искуство постмодерне доноси травестију читања и наратолошких 
перспектива, од мимезиса долази се до семиозиса, поетичког плу-
рализма. Књижевно дело тако подразумева посреднички дискурс 
памћења, сведочења, додајмо и тумачења.

Дивергентна читања дела српске књижевности, а која се озна-
чавају као дела постмодернизма, постављају питања порекла до-
минације стила који подразумева наставак борхесовско-павићев-
ске (уз елементе пекићевске) приповедачке парадигме.

Интерпретативно бављење прозом Александра Гаталице и 
Горана Петровића помаже при изналажењу поетичке константе 
српске књижевности која следи након смене модернизма Растка 
Петровића, Станислава Винавера, чак и Милоша Црњанског. Ин-
дикативна је промена културолошке и наративне парадигме, уз 
дезинтеграцију великих историјских наратива. По учењу Питера 
Биргера, доминација форме наспрам садржаја датира још од сре-
дине деветнаестог века, али Гаталичина и Петровићева проза, иако 
специфичне форме, не прати ту тезу. Напротив, онеобиченошћу 
форме наведени аутори активирају наратора, уметничка средства 
стављена су у функцију сензибилизовања реципијента. Нарастају-
ћи формални не штети семантичком изразу њихове прозе.

Посматрамо ли наратолошки, наратив, односно приповеда-
ње, подразумева приповест која мора имати континуираног су-
бјекта, те мора представљати целину. 

Како постићи јединство уколико прихватамо тезу постом-
дернизма о деконструкцији логоцентризма и каузалности хије-
рархије? Осврнимо се на збирке прича Век Александра Гаталице 
и Породичне сторије Горана Петровића. Кроз парадигму малог 
човека и епски широку слику оба аутора конструишу гротескну 
слику двадесетог века. Иако су Породичне сторије збирка одабра-
них прича, тим је интересантније, без ауторове интенције, интер-
претативно изнаћи управо поменути континуирани субјекат. У 
случају збирке Век, то је управо век сам. Као и рат у Великом рату, 
мост у роману На Дрини ћуприја, на крају и као и сеобе у прози 
Црњанског, тако и у наведеној збирци прича век постаје интегри-
шући фактор, чак дораста до статуса надлика. Гаталичино при-
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поведање регистарски је означено антрополошки и онтолошки, 
уз постмодернистички третман историје. Хронолошки дата исто-
рија се преиспитује. Но, у овој збирци Гаталица приче приповеда 
управо хронолошки, отпочиње збирку прологом за двадесети век, 
завршава је епилогом, а свака прича одговара тачно једној годи-
ни датог столећа, почевши од 1900. па све до 2000. Ипак, унутар 
дате аналогије управо постоји разлика која њу саму и изневерава, 
деконструише. Година у збирци еквивалентна је причи, а прича 
човеку. Поетичка артикулација Гаталичине прозе имлицира арти-
фицијалност фигуре човека која одређује и сваку годину великог 
века, идејâ које он носи, културолошке равни коју стилизује. Дакле, 
начело каузалности само себе негира, јер је судбина човека незави-
сна од године у којој је предочена. 

Субверзивност историјског се имлицира већ у прологу два-
десетог века, односно, у првој причи. Гаталица отпочиње припо-
ведање констатацијом: „Едуард Параментије је нестао.” Почетак 
субверзивно бива одређен крајем. „Мислио је да се у освит века чак 
и један нестанак мора објаснити...”, приповеда Гаталица, вршећи 
тако превредновање стварности и одређујући своју поетику, гото-
во експлицитно, као амбиваленцију фикционализације историје 
и историзовања фикције. Тако у овој причи не можемо порећи 
историчност, реалије, јунаци су се обрели на Светској изложби у 
Паризу, почетак је века, тако да се подразумева, очекује чак, во-
ђење бојажљивих дијалога о неизвесностима новотарија које ново 
столеће доноси: „Тоши Аустријанцу причао је о новим зракопло-
вима, извијеним линијама арт-нуова, о непознатом Каталонцу Пи-
касу и његовим плавим женама...” Историчност свакако, али шта 
о њој сведочи? Гаталичин јунак ће нестати: „Едуард Параментије 
је нестао, из Париза, из века и за собом заиста није оставио ни-
један знак.” То је постмодернистичка сумња. Како теоретичари 
кажу, сувисло је ишчезавање великих историјских наратива након 
модернизма, због искуства холокауста. Гаталица постаје свестан те 
тезе и иде и корак даље, сумња и у ону парадигму малог човека. 
Ако је век дат као парабола идеје, човека, он и то надраста и по-
стаје парабола ништавила, нихилистички дате стварности, јер и 
без холокауста човек просто нестане, не остављајући траг за собом. 
Патос егзистенције у Гаталичином изражајном регистру превла-
дан је парадоксом. Тако се прича о веку завршава причом пара-
доксалног назива Удовац и сардине. Суочен са смрћу, свешћу о 
коначности бића, доктор Алваро након смрти жене заветује се на 
ћутање, што је разумљив одраз бола. Садашњост доктора Алвара 
постаје макабричка игра. Купујући нове ципеле покојној супрузи, 
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чистећи и слажући њену гардеробу, јунак успоставља парадоксал-
ну аналогију између бића и ствари: биће је сведено на бирократ-
ско постојање, потпис значи битисање – „узимао је признаницу на 
женино име”. Амбивалентно-симболичан је и гест куповине пако-
вања сардина. У атмосфери свеколике еуфорије због краја једног 
и почетка новог века јединка опстаје као изопштена, поништена 
колективом, отуд једино друштво доктору Алвару постаје кутија 
сардина, која поприма гротескно-бајковито обличје. Премијер со-
цијалистичке владе Португала говори о корупционашким афера-
ма, а доктор Алваро отвара кутију ароматичних сардела очекујући 
да се у поноћ подигну као сирене, дајући тако знак и мртвој Мари-
ји Алваро. Антиципира тако Гаталица сва она сувисла и несувисла, 
апокалиптично-утопијска очекивања која је нови век постављао 
пред оне који су га дочекивали, истовремено их поништавајући, 
баш као и егзистенцију саму, јер у егзалтацији, пуцању, нико и не 
помишља на смак света. Смрт века је и смрт идеје. 

Најгори човек века – егземларна прича у збирци, која кроз 
посмртни говор на сахрани Танасија Бранковића, најгорег човека 
века, на примеру судбине стогодишњака тематизује доказивање 
протекле стварности. Декомпозицијом саме приче она постаје из-
вештај о збивању из којег израстају јасно исцртани карактери као 
амблеми године века. Тако у овој причи човек постаје емпиријски 
објекат у прошлости, парадоксална инкарнација југословенске 
идеологије двадесетог века: „Танасије Бранковић био је јунак јед-
ног столећа [...] бивши пандур, жбир, особа од поверења, денун-
цијант, партизан, ослободилац, амбасадор у несврстаној Нигерији 
[...] најгори човек века с којим ће на оптуженичку клупу и читаво 
столеће.”

Човек надраста различите интелектуално-идеолошке иници-
јативе, иако један најгори човек века може бити артифицијално уо-
бличавање напада на хуманистичку традицију. Но, човек ће ипак 
опстати као субјект, мода и у критици и у књижевности, трансцен-
дентални уметнички субјект изван друштвеног, политичког, чак 
сексуалног контекста времена. У експлицитном модусу интерпре-
тације Гаталичиног Века, век јесте онај интегришући фактор, али 
имлицитно, то је ипак човек.

Индивидуа се у свеукупности колективитета губи, судбина 
заједнице доживљена је као лична. Да ли у савременој заједници 
постоји апсолутни идентитет?

Горан Петровић антиципира тематску раван обескорењено-
сти приче и човека постмодерне, те прозе почетка двадесетог века. 
Од архетипа беспућа и прозе Вељка Милићевића у постмодерној 
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причи долази се до апокалиптичких визура заједнице и појединца. 
Уопштавајући слојевите релације – готово сагласја – међу људима, 
Петровић гради причу о породици као оличењу егзистенције и 
њеног остварења. Идентитет као апсолут отвара се кроз делање 
појединца. Живот у заједници представља парадокс појединачног 
које у привидно монолитној и персонализованој заједници пони-
штава сопствену конкретност. 

Поентилистичким регистром Петровић у причи Ближњи от-
почиње приповест Породичних сторија. Иако дело приређивача, 
ова збирка стоји у панданском односу према Гаталичином (аутор-
ски оригиналном) Веку. Као метатекст приче о веку и времену, и 
овде стоји човек, али уз афирмацију заједнице која човека форми-
ра, идентификује или анатемише, почевши од породице. Ближњи: 
већ самим називом се читалац семантички упућује на интертек-
стуално ишчитавање тренутка који је означен као овај овде и сада. 
Библијским мотивом Исаковог сина Јакова, те архетипског изба-
витеља, пренут из сна („између два света и попут новорођенчета 
невољко отвара очи у овоме сада”) наш савременик кроз амби-
јент отуђености отпочиње вазношење ка есенцији. Урбанизација 
мотива вавилонске куле рађа солитер. Неспутан нихилистичким 
дискурсом – „Зар није лакомислено предузимати толики пут, а 
унапред знати да си принуђен на повратак?”– савременик ће ипак 
отворити врата сазнања и постати фокализатор постмодерне при-
че о обездушеном мегалополису. Упркос разликама аксиолошке 
природе савременик прихвата руку безименог старца и отпочи-
ње потрагу за човеком у дисконтинуитету времена које пролази 
и тренутка који траје. Старац означава архиперсону, предложак 
савременика, који у аукторијалном исказу то обзнањује амблемски 
одредивши старчеву погрбљеност: „Питао сам се да ли је згрбљен 
од година или му је рођење на леђа натоварило то тужно бреме.” 
Додајмо, рођење као човека. 

Метафизичко питање одређења људске егзистенције као за-
датости и датости обележено је трагизмом, те херојским настоја-
њем за одржавањем у животу. Самосвесно превладати одређеност 
човек може контолишући време. Петровићева прича Све што знам 
о времену фикционализује стварност већ увођењем мотива хро-
нопија – паразитских створења која се хране људским временом. 
Разумевањем историје као дискурзивног артикулисања и дока-
зивања протекле стварности победиле би се хронопије. Но, како 
забележити оно протекло и како знати колико је остало до онога 
што се очекује? Петровић нуди једноставно решење у овој причи: 
то је сат. Егзистенцијално-духовно путовање кроз коначност до-
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кументовано је тривијализацијом јер се изједначава са предметом. 
Корак даље иде Петровић користећи сат као лајтмотивску окосни-
цу породичних односа. Однос оца и сина у овој причи оивичен је 
разменом сатова и коментара о њима. Они опстају и након људске 
коначности. Субверзивна и нихилистичка истина јесте свођење 
бића на папир, предмет, али уистину појединачно постојање уну-
тар колективних егзистенција – илузорно је. Тако ће и син у овој 
причи констатовати да је отац умро, али да је још пре годину дана 
одустао од живота и чекао да та одлука постане правоснажна у не-
ким папирима – ознаци бирократског илузионизма постојања.

Без епског етоса у моменту цивилизацијског прелома, а мо-
жда и лома, аутори постмодерне приче баве се неоромантичар-
ским унутарњим раздирањима обичног човека. Разлика између 
изгубљеног, проживљеног и нађеног времена остаје непремостива. 
Етиолошки обојени демонизам, гностицизам постмодерног ауто-
ра и јунака симптоматично доводе до дуализма, корозије текста и 
приповедног и приповеданог идентитета. Имперсонализованост 
јунака антипод је романтичарско-реалистичком наслеђу које за-
хтева од читаоца својеврсну иницијацију у исприповедани свет. 
Наспрам колективитета и амбивалентног индивидуализма издваја 
се постмодернистичка сумња као априорни елемент. Управо тако, 
без афирмисања дијегетичких нивоа, остварује се проницање ау-
тора, ликова, чак самог текста у истинску природу субјективности. 
Демистификацијом кохерентног субјекта, хомогенизујућег чини-
оца у причи, доказано је да историјски или наративни контину-
итет не произилази нужно из наратолошке симплификованости 
израза. Проза Александра Гаталице и Горана Петровића управо 
показује својом хетерогеношћу одраз немонолитности културе о 
којој сведочи и из које произилази.
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Мићо Цвијетић

ОБИЉЕ ТЕМА И МОТИВА

(Славомир Гвозденовић, Сасвим луда прича, Ризница, Лужни-
це, Савез Срба у Румунији, Темишвар и Град Крагујевац, Крагу-
јевац, 2012)

Иако спада у писце који стварају изван матичне српске културе, у 
суседној Румунији, код Славомира Гвозденовића (1953), истакну-
тог песника и свестраног културног делатника, у стварности је ова 
фактографска чињеница занемарљива и од периферног значаја. 
Јер, као песник и неуморни актер на свеколикој културној сцени, 
он је готово подједнако присутан у свесрпској матици и у окви-
ру српске националне заједнице у суседној држави, у свему ономе 
што представља ововремени крвоток националне књижевности, 
културе и духовности. У томе смислу Гвозденовић само админи-
стративно припада српском расејању, а суштински ова одредница 
као да се не односи на њега, она му и не пристаје. Јер, тако је често 
у Србији и по Србији, као и у другим српским земљама.

Још у детињству и младости, у родној Белобрешки, на самој 
румунској обали Дунава, само га је река делила од матице. Нарав-
но, и оновремена крута идеолошка и административна граница. 
Међутим, када су ова ограничења уклоњена, осећа се као свој на 
своме на обе стране. Већ деценијама живи и ради у Темишвару, 
који, такође, није преко света. Таква близина Београду и Србији 
постала је благодатном за његово стварање, плодотворну књижев-
ну и културну мисију. Која није само српска већ се односи и на 
живу фреквенцију, прожимања и укрштаје између два блиска на-
рода, српског и румунског, и две културе, чему Гвозденовић даје 
несебичан допринос.

Славомир Гвозденовић је објавио неколико избора из своје 
поезије, од тога два код београдске „Просвете”, Подвлачење црте 
(1988) и Црњански у Темишвару (2002), којима маркира поетичке осо-
бености свога певања и мишљења. Прилог овоме је и обиман нови 
песнички избор Сасвим луда прича, прилично разуђен и слојевит. 
Песник у својим зрелим годинама, и са неоспорним стваралачким 
искуством и књижевним дометима, с правом сабира и разабира 
оно што је досад написао и објавио, уз све остало што представља 
његову новију песничку принову. По времену настанка, овом књи-
гом обухваћене су песме које су настајале од 1975. године до овога 
времена; од песама у којима се неспутано јавља свеж младалачки 
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глас до оних са особеним и већ препознатљивим артикулационим 
и имагинативним валерима.

Веома је широк Гвозденовићев песнички регистар тема и мо-
тива – из ризнице личног и евокативног, националног и духовног, 
варијација свакодневног и привидно ефемерног до суочавања пе-
сничког субјекта са сложеним феноменима човека и света. Он је 
истински баштиник националне историје и судбине, духовних и 
сваких других узлета и пораза, који остављају неприкривене, не-
ретко и болне печате на његовим душевним и песничким тастери-
ма. Креће се, понекад, од наративно-поетског креативног и помало 
искошеног лудизма, преко песама које дубоко задиру у национал-
но и лично, до оних у којима је апострофирано лично искуство и 
универзално људско бивство. Он је песник наглашеног лиризма, 
који неретко понире у дубинске слојеве језика, испитујући, при 
артикулацији песме, његове семантичке нијансе и могућности – 
како у песмама развијеније фактуре, још више у оним грађеним од 
фрагментизованих синтаксичких елемената, појединачних речи, 
синтагми и учесталих интерпункцијских знакова. У таквим песма-
ма иновативне структуре, понекад и алогичних решења, песник 
експериментише, попут својих модернистичких претходника, 
европских и наших, испитујући моћи песничке речи и конструк-
тивне облике песничког говора.

У широком регистру песникових тема и мотива су стварно и 
имагинативно, љубави, слутње и стрепње, путовања и доживљаји 
у реалном и ониричком свету, од најближег, завичајног, на Дуна-
ву и уз Дунав, до оног са широких и далеких простора, са којима 
живо комуницира његова поетска имагинација. Притом важну 
инспиративну улогу игра и поетска лектира, па отуда у Гвоздено-
вићевим песмама налазимо асоцијативне персифлаже снегова на 
Итаци, свет Овидија, Улиса и других, а посебно свет наших песни-
ка са којима је у перманентној креативној комуникацији. Пре свега, 
то је Милош Црњански, али и то су и Лаза Костић, Доситеј, Бранко 
и Јакшић, са којима води оностране поетске дијалоге. Зближава их, 
поред осталог, и делом заједничка банатска и темишварска пута-
ња и судбина. Опседају га, на пример, суматраистичке визије Цр-
њанског и тајанства далеких простора, плетисанке од речи у Ко-
стићевим песмама или хармонија и звук стиха у Бранковој поезији. 
Уосталом, широки су национални и светски простори којима се 
песник креће и са којима имагинативно комуницира, укрштене су 
његове координате и разуђена поетска географија.

У добром делу Гвозденовићевих песма, уврштених у овај из-
бор, доминантно место заузима љубав, било као стварност или сан, 
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која свему превасходи. У бајковитим и романтичним љубавним 
повестима, дочаране су целе евокативне епифаније, мале љубавне 
повести, из младости са Дунава, или с других простора, понекад 
и лудистички изокренутих, сањаних и далеких („смилуј се, не-
срећна и далека / остани најскупља суза света”). Читалац наилази 
на давне или скорије љубавне снове и заносе, дневне или ноћне 
магије светлости и привиђења, стварно или астрално. Понекад је 
реч само о снатрењима у дневној соби, када је песник сам са собом 
(„ослушни дан / и откуцај страсти // за њиховим кораком / кô 
азбука светли / свирала из давнина”) или о оном самотном урли-
ку, у мразу и празнини, под липом („твоја су колена две тврђаве / 
на цвет ослоњене”). Отуда су у овој поезији посебно фреквентне 
речи: тело, љубав, срце, птице, звезде, песма...

Избор доноси различите песме Славомира Гвозденовића, те-
мишварске, београдске и завичајне, из Клисуре, риме или песме у 
белом стиху, али и оне подстакнуте инспиративним одблесцима 
из другог и другачијег света. Преплиће рурално и урбано, давно 
и ововремено. Ту смешта своје Ја, своје заносе и крике. Пратимо 
га док у друштву улицâ корача ноћним Темишваром и одгонета 
његову историјску и духовну топографију, са неизбрисивим, иако 
понеким и прекрштеним, српским духовним белезима; истовре-
мено разоткривајући, чак и заумно, урбано лудило градског ми-
крокосмоса, или живота који губи сваки смисао, у чијем жрвњу се 
и сам песник налази, без обзира на понеки ведрији призор, просев 
заносног и лепог. Прати живот, обичан, мали, људски. Чест је и 
мотив камена („свевидилац”), који код овог песника поседује по-
лифону симболику и у поетском контексту поприма богат спектар 
значења. Он може бити предмет у дечјој игри или игри одраслих, 
постојани градивни елеменат, знамен и немушти сабеседник, обе-
лиск који у себи крије многе тајне живота и света, као и штошта 
друго. 

Неке песме су виспрене, ритмичне и мелодичне језичке сла-
галице, утемељене на националним фолклорним артефактима, 
на митолошком и магијском. Певљиве и игриве. А другде, наоко 
безазлена игра се преобликује у пев о пролазности, о животу и о 
смрти (Јахање са оцем). 

Књига Славомира Гвозденовића Сасвим луда прича сажима, у 
доброј мери, битан део његове људске и песничке аутобиографије, 
утемељене на једном обиљу тема и мотива. Промишља лично, на-
ционално и општељудско, драме и загонетке живота, човека и све-
та. Свестан својих година, кад није више млад али ни одвећ стар, 
песник је још пре десет година (2003), о својој педесетогодишњици, 
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исписао и овакве сетне стихове: „Старим / засигурно старим / сун-
це ми пресвлачи очи...” У међувремену, сведочи ова књига, многе 
је стрепње и слутње, уз ову, драми властитог живота придодао. 
И све то импресивно оденуо у раскошно рухо матерњег српског 
језика, у његов изворни звук и мелодију.
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Тања Пајић 

САМООПРЕДЕЉЕЊЕ ЗА УМЕТНОСТ ИЗ УГЛА 
ИСКРИВЉЕНОГ ОГЛЕДАЛА

(Ненад Глишић, Доба, Циклуси, Београд, 2013, Награда „Ђу-
рин шешир” за 2013)

Те вечери, када је представљена ова књига крагујевачког писца Не-
нада Глишића, само једна у низу од осам књига овог младог аутора, 
учесници на трибини носили су црне шешире. У знак сећања на 
Ђуру Јакшића, на тајновитост и господственост старијег доба. Ваљ-
да су песници некада тако изгледали. Или је Арлекин опет започео 
своју представу? Данас је другачије, али можда ипак – исто... Ипак, 
помало носталгичан, барем покушавајући да у својој лирици укло-
пи старо и ново, нове теме, нову поетску прозодију, мотиве, он 
остаје веран традиционалним вредностима (које су овде „префа-
бриковане”, или их је тешко познати). Оне оживљавају тематски 
Глишићев опус и указују на природу његовог одабира у стварном 
свету, према коме се окреће ова поезија. То су лирика, страхови, 
пут ка светлости, ,,мој језик”, време које бежи, сирене, метафора 
осе, тежина наде, „наши тренуци лутања”, све до „најбољег света”, 
„жрвња историје”, „робова робе”, војника Шулца...

Морамо нагласити да се традиционалност Глишићевих сти-
хова огледа у вечитим песничким темама, док се прозодијски пи-
сац одавно одваја од клишеа, и заснива свој аутентични проседе, 
претварајући старо у ново, „недвосмислено преображавајући ста-
ру лингвистику и лирику у ново значење”. Јер, поезија је и игра 
речи. Глишић не гради метафоре на ортодоксни начин, већ, раз-
бијајући стереотипе нутрином свог креативног бића, долази до ап-
сурда имагинативног, до креативног парадокса. Неко би чак рекао 
и до хумора. Али, хумор је веома озбиљна ствар! 

И саме песме су овде секвенце, као сличице које су извађене 
из реалног, минималистички срочене, које упозоравају, опомињу, 
позивају, скоро да емитују једно „СОС”, на веома луцидан и бри-
жљив начин. Коме? Због чега? „У кавезу, кавез, ван кавеза кавез, / 
један папагај у једном кавезу / један кавез у другом кавезу / кључ 
од кавеза криви кљун папагаја”: наизглед обичне речи, али семан-
тички веома оптерећене значењем, асоцијацијом (кавез, папагај), 
па нас недвосмислено опомињу на затвоеност чула, па и ментал-
ног апарата, на затвореност у свету, на алијенацију, на пуко пои-
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мање стања ствари које се само једном понављају и тако граде своју 
поетску форму. Застрашујућа истина! Да, ове песме су пре свега 
одраз реалности и рација самог песника. Он тако види свет око 
себе, нимало ружичасто, а ипак довољно лирично. Овде се говори 
о неким општим истинама, о појединачном, свеколиким тајнама 
које открива писац, а које су постале део наше стварности. Оштар 
ум песника технички и поетски је избирљив, и зато запажа про-
ницљиво. Јер, овде је представљена једна необична поетика, један 

„крути, симбиотични стих”, и зато тако изазован и наметљив. Још 
се једном потврђује да поетике нема без реторике.

Реторика овде прати правила схватљивог, али у смислу „огле-
дања” својих супротности, не и значења која се овде допуњују, а 
која нам сугеришу да је антитеза главна стилска фигура која се 
употребљава да заинтригира и прене читаоце. Писац и сам каже: 

„гордијеви чворови / у мозговима / на врелом уљу...” Крајње лу-
цидно и јетко, виспрено, зналачки... Сурово и свирепо песнички. 
Јер, песма може да буде сурова не само по теми већ и по намери да 
уплаши и изненади.

Најважнији је став писца. Песник Ненад Глишић нема пре-
драсуда. Његово „закривљено огледало” види из своје рефлек-
сивне перспективе оно што други нису видели. Песник је испред 
огледала – огледа ли се он, или гледа у кривуљу, у искривљену 
стварност, не налазећи свој лик, већ друго нешто, нешто што је 
посвуда у стварности? Просторно ограничење ове песме немају. 
Простране димензије песничког побуњеног ега остају и порука, и 
запис, и завет, које није лако порећи. Оне се преплићу да би дале 
једну слику. А таквих слика је много, и све су различите.

Песник је избегао да понесе маску пајаца који изводи своју 
улогу док се публика смеје његовим гестовима не схватајући су-
штину. Његове песме имају суштину, горку и погубну; песник је 
сам то видео, записао држећи се мало по страни, али не избегавају-
ћи сукоб у немилосрдној борби добра против зла...

Човек и естетско су једно исто. Естетика је обичном човеку да-
лека, а песниково Ја се може приближити естетском само ако га ра-
зуме. Ретко интуитивно. Ненад Глишћ се у овој књизи приближва 
свом естетичком ставу, градећи своју поетку, градећи нарацију „по 
мери реалног”, јер ове песме су пре свега наративни одраз човека 
у свету.

Није то фељтон, нити хроника историје новог доба, нити ро-
мантична фикција, већ добро обрађено фиктивно-рационално 
становиште које је утицало да ове песме буду чврсто укопане у ак-
туелно време. Песник је алтруиста, он говори о човеку, данашњем 
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човеку, који је и господар и роб: потреба за моћи писања надјачала 
је ускогрудост лаичког виђења, и пружа се кроз свемоћни простор 
који овде спаја стихове–антитезе, крајње провокативне у покушају 
да разграде лирско надахнуће. А у чему, ипак, не успевају. Анти-
тезе су настале из „истинитости поезије”, која почиње да се гра-
ди на новом изразу, ни урбаном, ни симболичком, већ на изразу 
који се опредељује за новије оквире постмодерне. Може то да буде 
симбиотичко спајање реалног и иреалног, које помаже песнику да 
изгради своју поетику, оригиналну и инвентивно постављену; из-
гледа да је овај егзистенцијалистички приступ прави пут ка томе

Ова поезија „није уморна” од свог стварања, од пишчеве на-
мере, од себе саме. Духовита је, свежа, плод надареног писца, ис-
преплетана метафорама семиотички асоцијативним и богатим, 
прозодијски препознатљива, и зато заслужено може да понесе – 

„Ђурин шешир”.
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Радомир Животић

КАМЕН КАО ПОЕТСКА МЕТАФОРА

(Даница Дракулић Гаврић, Камен на камену, Просвјета, Зворник, 2013)

Камен се у поетском контексту одувек употребљавао као више-
значна метафора: „Ко тебе каменом, ти њега хлебом” (Библија, 
зло); често је симбол тврдоће („Срце тврђе од камена...”); хипер-
бола је постојаности и отпорности („И овај камен земље Србије”, 
Ђура Јакшић, Отаџбина); средство је сликовитости и вид стилске 
згуснутости којим се побуђују психолошке, емоционалне и слико-
вите асоцијације („Проплакаће и дрво и камен”); хиперболично се 
исказује степен жестине („Неће остати ни камен на камену...”), а 
најчешће је у функцији синегдохе и симбола; сама реч има, осим 
пуног, и краћи облик (кам, као плам), а занимљиво је да се јавља и у 
иронији, па досеже чак до сарказма(„Ако ј‘ умô камен гристи, мора 
да се угојио...”, Ј. Јовановић Змај, Три хајдука). А у песничкој књизи 
Данице Дракулић Гаврић мотив камена пре свега је у функцији 
развијања алегорије (Камен на камену)...

Примера има безброј, а налазимо их и у античкој теорији и 
поетици песничког стила. Још је Аристотел сматрао да песник 
може бити само онај који је талентован да успоставља везе по слич-
ности између појмова, предмета и појава, тј. да прави „сјајне мета-
форе”. За Квинтилијана је метафора „скраћено поређење код кога 
је дошло до супституције поредбених корелата”. У овој песничкој 
збирци обогаћена су и проширена полифонична значења имени-
це камен тако да је камен постао симбол за тугу, бол, неузвраћену 
љубав, изгубљено детињство, кршну Лику, голу Пљешевицу, све 
оно што нема порода и будућност.

Као гимназијалка, ова даровита песникиња певала је с опти-
мизмом о животу, жени, о љубави, о случајном сусрету, о сећању; 
само је једном, у песми Моја нада, затреперило безнађе („Кроз ноћ 
гледам / далеко / у сјени грања / њих двоје / стоје. У ноћ гледам 
/ пружам руке... али све се губи / ишчезава / остаје нада моја / 
скрхана...”). Од тада је протутњао живот, уследили су бродоломи, 
горчине и наде, неостварене љубави, кризе и кривице, ожиљци. 
Тек кад се прочитају ове песме – сазнајемо шта Рањено срце може да 
издржи.

Даница Дракулић се инспирише животом. Понекад га про-
клиње као судбину, некад слави као лепу успомену из детињства, 
сећа се села, заселака и ливада с пуним срцем љубави према при-
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роди, а највише према човеку који би да буде срећан, слободан 
и праведан. Хуманизам у овим песмама неодољиво подсећа на 
панхуманизам Десанке Максимовић. За несреће и боли никога не 
криви: само себе! Као да вели: живот је тако хтео! А најродољуби-
вија песма, Лика, посвећена је завичају:

Свака стаза, сваки камен
и хоризонт мог видика
и потоци и ливаде, свако село
и презиме памтим
јер је моје, јер је Лика.

... Лико кршна, сиромашна,
ал‘ поносна и пркосна
остаде нам напуштена.

Расусмо се на све стране,
олуја нас растјерала
као сјеме са цвјетова.

Песникиња је велики заљубљеник природе, посебно када је зави-
чајна. Неке теме понавља и варира, али с позитивним осећањима: 
Сунце, успомена, анђео, жена, прошлост, јесен, киша, црвено вино, 
јутро, пролеће, истина, љубав, радна акција. Свакако је најлеп-
ша љубавна песма Заљубих се на брзину, која све плени животним 
оптимизмом. Њој су пандан песме о лажи, казни, превари, болу, 
ћутању... Ожиљци рата су неизбрисиви, те се и она, као и сваки 
родољуб, пита у чуду:

Комшија ми је био
род рођени,
брат Хрват
док се не деси рат.
    (Комшија)

Песникиња љубави готово непреболно доживљава рат, „завичај у 
пламену”:

Камен на камену, и рука у руци,
глава на рамену
тешки тренуци, тешки тренуци...!
    (Тешки тренуци)
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У овој збирци песама, коју треба читати гласно (а не у себи) – 
читаоци ће наћи себе. У њој је широка палета осећања произашла 
из стварности и маште. Носталгија за младошћу, срећом и љуба-
вљу прожима ове исповедне песме. Бег из лоше стварности („глад-
не напасти”) нашао је одушак у песми. „Песма нас је одржала, њој-
зи хвала” најбоља је ода животу.

Даница Дракулић Гаврић има лепу песничку будућност. У 
њеним песмама ће уживати подједнако и млађи и старији: сви за 
које је песма „љубав, лепота и радост живота” (Д. Максимовић), 
као и они за које је смисао живота – доброта.

„Само добар човек може бити песник!”, с правом је изрекао и 
Борис Пастернак.
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Милица Јефтимијевић Лилић

РЕЧИ КОЈЕ ВРЦАЈУ ХУМОРОМ И ИРОНИЈОМ

(Љубиша Симић, Водоскок речи, Book, Београд, 2012 )

Језик је оно што смо ми, свако понаособ. Кроз њега се пробија 
наше биће као јединствено, непоновљиво, заокружено. Песник 
га инструментализује кроз идеје, циљеве које жели постићи. Он је 
свакако и изражена духовност, енергија која се уобличава у нешто 
видљиво, нешто што се може одгонетнути као суштина мисли која 
се језиком заодева. И у томе је разлика између људи који пишу по-
езију и оних који језик користе само у колоквијалном облику, ра-
злика од песника до песника... Језик је и огледало душе и духа чо-
века, али и средство да се успостави дијалог са другима, са светом у 
којем се обитава и да се покуша указати на проблеме свог времена 
како би се свет побољшао... Поезија настаје из дубине песниковог 
бића, из његовог судара са светом, често и из потребе да се објекат 
промени или да се дефинише однос субјекта и објекта. 

Љубиша Симић, познат и као песник за децу, и одговорни 
стуб „Седмице” у Франкфурту, где се здушно чува српска тради-
ција и култура, негује поезију колоквијалног дискурса, једностав-
не лексике, али снажне иронијске и критичке интонације... Његов 
однос према свету је у иронијској и хуморној дистанци, као према 
некоме ко нас изазива да га у исти мах и грдимо и да му се смејемо 
због глупости које чини, али га у исти мах и волимо. Иза тог нао-
ко лако сроченог певања, као у необавезној игри, стоје горке опо-
мене човечанству, трагови борбе апатрида који жели бити и део 
своје домовине, а мора опстати тамо где је, у туђини, човека који 
сведочи o раскораку између морања и жеља, људских слабости и 
суровости егзистенције у урбаној средини. Његова песма Тамо и 
‚вамо (с правом проглашена за химну дијаспоре) на опозитној осно-
ви Тамо и Овамо осликава трагичну располућеност људи широм 
света који живе у туђини. Целог живота мисле да би им тамо у до-
мовини било боље и лакше, јер их у туђем свету окружују странци 
који имају све предности над њима јер су у својој земљи, а истовре-
мено се непрестано сусрећу са заблудом оних који су Овамо, дакле, 
овде у својој земљи, да је онима који су изван ње, боље, једностав-
није... Тиме се заправо изражава и универзално људско искуство 
подељености бића и потреба да се живи у промени, незадовољство 
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постојећим које вероватно човека доведе до већих резултата, али и 
до душевне патње која тако испуни читав живот:

Хладно је овамо,
није као тамо,
јер сунце овамо
не греје кô тамо.
Избледиш овамо.
Стран им дођеш тамо,
кô што си и ‚вамо.
Благо оним тамо
што нису овамо,
но су само тамо,
јер ми смо овамо
ни ‚вамо ни тамо.

Љубиша Симић је песник који користи песнички поступак сличан 
ономе који налазимо и код Матије Бећковића, те говори у име на-
рода, у име оног обичног човека који има свој менталитет, навике, 
заблуде, критички и посматрачки дар. У том смислу његова по-
езија се бави врло актуелним појавама у друштву, својој земљи и 
свету и има једну врсту политичког дискурса чија значења указују 
на непристајање на наметнуто, на потребу да се кроз поезију чо-
век одупре неправди или да јој се бар наруга, ако више од тога не 
може... А особеност јој је сликање српског менталитета као инаџиј-
ског, показивање особењаштва, потребе да се по сваку цену буде 
другачији, да се позитивно вреднује само свој суд....

У књизи На обалама историје савременог света Ристо Тубић ова-
ко говори о човеку посредством великих умова: „Можда грешимо 
у нашој склоности да на човека гледамо више какав би требало да 
буде, него какав јесте. Отуда Платон добро зна шта говори: ма ко-
лико праведност била похвална, од обичних људи не треба очеки-
вати чуда од врлине... И Макијавели ће с горчином записати: ‚Кад 
би сви људи били добри,онда закони не би били добри.‘” Љубиша 
Симић и такав приступ законима извргава подсмеху, а у пракси 
знамо колико су закони неадекватни или бар колико се не пошту-
ју, те у том смислу он предлаже да се уведе закон о промаји, што 
нам индиректно указује на песникову идеју да покаже како постоје 
закони за свашта, а тамо где би се очекивала законитост и ред, др-
жава се оглушује, допушта криминал, корупцију, неморал, једном 
речју – безакоње.
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Под своју иронијско-хуморну лупу Љубиша Симић ставља и 
однос према знању, књизи, сујеверју, уводећи као ликове гатару, 
Цигане и показујући свеопшту карневализацију света, у коме све 
мање места има памети, озбиљности и реду:

Прича цела Рума
да је сишô с ума.
Мој ти савет гласи:
Напасти се спаси.
То је мутна река.
Не знаш шта те чека!
Хеј, кукавче сињи,
стани, не запињи!
Видим да си храбар.
Доказао се јеси.
Зар ти није доста?
Баци књигу с моста!
На шта ти набаса?
Теби нема спаса.

Мада збирка у целини говори о српском бићу, о позицији српског 
рода у оквиру света, она и цео свет тумачи сходно политичким 
приликама и именује оне који су нарушили мир планете и живе на 
рачун ратова које покрећу, на рачун слабијих и недужних. У томе 
је њен врхунски хумани смисао.

Естетско се остварује на хумору, комици, критчком сагледава-
њу људске природе и деструктивног бића савременог света, који је 
користољубив, суров и експолоататорски:

Због мањка девиза
Изби светска криза
Нестали су ОНИ
С њима милиони
Европа без боја
Пропаде кô Троја...

Европа је једна од тема ове комуникативне поезије која се обраћа 
обичном човеку, посебно њено поигравање са малим земљама, у 
које спада и наша. Са темом Европе повезује се спремност Црне 
Горе, али и других земаља у окружењу, да се одрекну своје истори-
је, бити, зарад нечег недефинисаног што је Европа обећала:
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Да се којим случајем Његош појави
Па да види шта је од његове
Црне Горе претекло
Одмах би поново у гроб легô
Црна Гора никад црња и 
Никад мања није била
Једино Ловћен оста највећа планина 
Већа и од Монт Евереста...

Још се увек памти 
шта је краљ Никола рекâ:
„Црногорци, тако вам аманета 
и српскога млијека!”

По мишљењу Хуга Клајна, „хумор се спушта до свог предмета или 
га уздиже к себи, мири се с несавршенствима и умирује, не смеје 
се на туђ рачун, него бодри објекат шале да се не исмејан, већ, ако 
тако смем да кажем, осмејан, и сам придружи том благотворном, 
умилном смеху.” Међутим, Љубиша Симић има и веће амбиције 
од тога. Он опомиње и призива памети, жели да својом поезијом 
делује на оне којима је намењена, да осети њено дејство и да прои-
зведе реакцију, што је, у сваком случају, крајњи циљ стваралаштва 

– да води ка промени постојећег света. Користећи негативну црту 
српског карактера, он инсистира на њеном обрнутом, позитивном 
дејству и нужности очувања јединства зарад опстанка народа у 
времену које користи туђе слабости, наше поготово:

Зато, роде, из ината
Нека стане брат уз брата
Када дође стани-пани
Из ината српство брани
Другачије нећеш знати
Инат ће нас одржати.

Опозитни односи тамо – овамо, ми – они, наше – туђе, добро – лоше, 
прошло – садашње... као основни конструктивни принцип књиге 
доследно су спроведени до краја збирке. Понешто нагомилавања 
истих речи не умањује утисак остварености поетске визије и идеја. 
Хумор, актуелност, чување ведрог српског духа и други квалитети 
збирке Љ. Симића потврђују га као достојног представника српске 
поезије у свету.
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Наслов Водоскок речи указује на животворност и потентност 
речи као обнављајуће, окрепљујуће снаге и народа и појединца и 
веома је индикативан за аутора који живи изван језичког контакта 
са матицом, а потпуно је у сагласности са врцањем његовог духа 
који плени оптимизмом и истрајношћу у очувању живе српске 
речи у дијаспори.
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Анђелко Ердељанин

НАЈБОГАТИЈИ ПИСЦИ

(Поп Д. Ђурђев, Аверси и верси – Писци на новчаницама европских 
држава; ликовно обликовање књиге: Нела Таталовић, Змајеве дечје 
игре, Нови Сад, 2012)

Књижевној слави нашег сјајног Змајове, оној њеној сатиричној гра-
ни, придодато је, мимо његове воље, много деценија после живота 
и смрти, још једно одликовање: његов лик се нашао на инфлатор-
ној новчаници од 500 милијарди динара. И баш та се вредна нов-
чаница приказује на корицама изузетно вредне књиге Аверси и 
верси Попа Д. Ђурђева, песника враголана, Пура Моциног следбе-
ника на вишем нивоу несташлука. У томе новом положају Змајо-
вина новчаница губи негативне финансијске конотације и добија 
сјај здравог новца.

Желели смо, каже Ђурђев, да испричамо „ову причу о новцу 
и сликом покажемо како су изгледале новчанице европских 
држава чије су аверсе (а каткад и реверсе) красили ликови 
књижевних стваралаца. Ову малу антологију и галерију ликова 
несумњиве литерарне, па и номиналне вредности, употпунили 
смо биографијама, стиховима и одломцима из њихових дела, те 
још понеком информацијом...”

Многа знаменита имена налазе се на свакаквом новцу. 
Поменимо пре свих носиоце најпрестижније, Нобелове, награде. 
Поред нашег Иве Андрића, добитника Нобелове награде за 1961. 
годину (5.000 динара бивше Југославије, 200 босанских конверти-
билних марака плус једна „кема”), ту су: Вилијам Батлер Јејтс, 1923. 
година (Ирска, 20 фунти), Бјернстјерне Бјернсон, 1903. година (50 
норвешких круна), Сигри Унсет, 1928. година (500 норвешких кру-
на), Хенрик Сјенкјевич, 1905. година (500 хиљада злота), Владислав 
Станислав Рејмонт (један милион злота), Хуан Рамон Хименес, 
1956. година (Шпанија, 2.000 пезета), Селма Лагерлеф, 1909. година 
(20 шведских круна), и аустријска књижевница Берта фон Зутнер, 
која је добила Нобелову награду 1905, али не за књижевност него 
за мир! Уз њих су и други великани (оним редом којим су у књизи 
сложени): Људевит Штур (50 чехословачких круна и кованица 
од 500 круна, 500 словачких круна), Ханс Кристијан Андерсен 
(десет данских круна), Карен Бликсен (50 данских круна), Виљем 
Шекспир (20 фунти), Чарлс Дикенс (десет фунти и кованица од 
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две фунте), Антоан де Сент-Егзипери (50 франака), Виктор Иго 
(пет нових франака), Волтер (десет франака), Жан Расин (50 
франака), Пјер Корнеј (сто франака), Рига од Фере (200 драхми), 
Хомер (50 драхми), Еразмо Ротердамски (сто гулдена), Џонатан 
Свифт (Ирска, десет фунти), Џејмс Џојс (Ирска, десет фунти), 
Данте Алигијери (кованица од 500 лира, кованица евра), Шандор 
Петефи (десет форинти и кованица), браћа Грим (хиљаду марака), 
Јохан Волфганг Гете (20 источних марака), Фридрих Шилер (десет 
источних марака), Хенрик Ибзен (хиљаду норвешких круна), 
Фернандо Песоа (Португалија, сто ескудоса), Михај Еминеску (500 
леја и кованица), Ћирило и Методије (50 хиљада бугарских лева, 
а у Словачкој, посебно Ћирило тј. Константин 50 круна и Свети 
Методије 200 круна), Франце Прешерн (хиљаду толара и кованица 
од два евра), Иван Цанкар (десет хиљада толара), Волтер Скот 
(Шкотска, једна, десет, двадесет и сто фунти), Педро Калдерон де 
ла Барка (25 пезета), Мигел Сервантес (сто пезета и кованица евра), 
његов лик Дон Кихот (једна пезета), Тарас Шевченко (Украјина, 
сто хривњи и кованица од 200 хривњи) и многи други. 

Српски писци позвани су у помоћ у време кризе, распада 
Југославије и стварања нових држава. Змаја и Андрића смо већ 
поменули, а југословенски (инфлаторни) новац су још красили 
ликови Ђуре Јакшића (20 динара, пет милијарди динара), Вук Ка-
раџић (десет хиљада динара), Доситеј Обрадовић (сто динара, 500 
хиљада динара) и Петар Петровић Његош (десет динара). Неки 
од њих нашли су се и на новцу Србије: Вук (десет динара), Његош 
(20 динара), Доситеј (кованица од 20 динара), а придружио им се 
Слободан Јовановић (пет хиљада динара). Занимљиво је да се Вук 
и Његош налазе и на неким новчаницама из Другог светског рата. 
Више писаца српског корпуса постављено је на новчанице нове др-
жаве Босне и Херцеговине, поред Иве Андрића: Бранко Ћопић (50 
конвертибилних пфенига), Меша Селимовић (пет марака), Скен-
дер Куленовић (50 пфенига), Алекса Шантић (десет марака), Фи-
лип Вишњић (20 марака), Јован Дучић (50 марака), Петар Кочић 
(сто конвертибилних марака и 50 милијарди динара Републике 
Српске). Нећемо овде „својатати” Ивана Гундулића (50 хрватских 
куна).

У књизи Душана Попа Ђурђева истакнуто место, као неки 
мото, заузима песма Паре Душка Трифуновића (који ће можда 
бити лик на новчаници крајем овог века), јер је то песма за децу, а 
говори о новцу. Поента је у стиху „Ја теби паре, ти мени јаре”. А 
та песма на неки начин дефинише везу између идеје за стварање 
ове књиге, институције зване Змајеве дечје игре и њеног директора 
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(аутора) и, с друге стране, деце као могућих читалаца. Што се деце 
тиче, ту нема сметње на везама, јер се данашња деца интересују 
за новац и боље се с њим сналазе него поједини финансијски 
експерти. Ни писци нису мутави, иако знамо да презиру новац и 
оплакују своју бедну судбину вечитих (финансијских) губитника. 
Понешто о томе говоре песме и одломци прозе приложени уз 

„књижевне” новчанице. 
Бугарски писац Алеко Константинов (сто лева) каже: „Да 

сам срећник, то зна цела Бугарска, али оно што нико не зна јесте 
да данас нисам имао ни четрдесет и пет стотинки да купим себи 
дувана.” (У то време пушење није било штетно – прим. А. Е.)

У Андерсеновој песми читамо:

Да сам богат, кад бих богат био, 
У детињству свом сам често снио [...]
Но сиромах ипак сам остао, 
Бог ми помогао!

Волтер је (као што је ред) мислио филозофски: „Кад је у питању 
новац, онда је свако исте вере.”

Ади Ендре (500 форинти) у песми Велики благајник вели: 

Ево ти дневнице за многа плакања, 
Ево крвнине што си Мађар и оголео,
Ево ти новаца што си много певао 
И много волео.

Украјинац Иван Франко (20 хривњи) нема дилеме: 

Ко сва блага земље узме
И њима се обогати, 
Роб тог блага он ће бити, 
Баштину духа он ће изгубити.

А наш Доситеј мудрује: „Не види се оно што се има, зато се гледа 
оно што се жели.”

Из те мисли проистекла је наша чувена (и још актуелна) 
финансијска филозофија: „Жеље су једно, а могућности друго!”

Е сад, кад је већ реч о могућностима, може се рећи да је Поп 
Ђурђев могао да се послужи и неким другим мислима неких писа-
ца из своје књиге, од којих ћу неке цитирати.
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Шекспир: „Макар ауторитет био тежак и упоран медвед, ипак 
га често златом вуку за нос.”

Готфрид Келер (десет швајцарских франака и кованица): „Од 
позајмљена новца нема благослова.”

Жан Расин: „А без новаца част је само болест.”
Могао је, кажем, Душан Ђурђев још штошта унети у књигу да 

је имао намере поучно-финансијске природе, а није. Он је хтео и 
успео да направи лепу и забавну књигу, која може бити изазов за 
разноврсна размишљања (размишљања, верујте, никад доста!), а 
лепоти књиге је много допринела Нела Таталовић маштовитим и 
(истовремено) реалистички прецизним илустрацијама, којима се 
показала као достојан коаутор књиге.
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Игор Живковски

ПРАВНИЧКА ПРОФЕСИЈА У СЈЕДИЊЕНИМ 
АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА

Адвокатска комора
У Сједињеним Америчким Државама организовање правничке 
професије спада у надлежност федералних јединица и свака од 
њих има посебне услове за издавање дозволе за обављање праксе. У 
највећем броју држава чланица као услов за бављење адвокатском 
праксом захтевају се две године колеџа и диплома правног факул-
тета. Само у малом броју држава уместо правног факултета захте-
ва се стажирање у адвокатској канцеларији. Такође, у врло малом 
броју држава захтева се да се приправнички стаж обави у адвокат-
ској канцеларији, обично у трајању од шест месеци, уз претходно 
стечену диплому правног факултета.

У свакој савезној држави постоји обавеза полагања адвокат-
ског испита, чије пријављивање се организује током два, односно 
три дана. Око десет хиљада кандидата успе сваке године да по-
ложи адвокатски испит. После положених адвокатских испита и 
одређене процедуре, врши се пријем у адвокатске коморе.

Пословна активност адвоката везана је за место живљења по-
што се делатност може обављати само у држави у којој је адвокат 
примљен у адвокатску комору. Наравно да он има право да путује 
и ван места пребивалишта како би заступао своје клијенте. Уко-
лико се пресели у другу савезну државу, обично се прима у адво-
катску комору те државе, без полагања испита, уколико је у својој 
држави обављао праксу у трајању између три и пет година.

Они адвокати који су овлашћени да обављају праксу пред нај-
вишим судом матичне савезне државе могу је обављати и пред фе-
дералним судовима пошто претходно испуне неке мање формал-
ности. Пошто је примљен у адвокатску комору, адвокат може да 
општи са својим клијентом, односно може да прихвати или одбије 
случај који му се понуди.

Поред адвокатске праксе, адвокат може своје активности да 
усмери у област привреде или да учествује и у јавним пословима. 
Он остаје члан адвокатске коморе чак и када постане судија или 
државни службеник, када почне да се бави приватном привред-
ном активношћу или постане предавач на неком од правних фа-
култета. Такође се може вратити адвокатској пракси и ако је са њом 
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престао ради бављења каквом другом активношћу. Покретљивост, 
као и смисао за јавну одговорност у професији, најочитије се огле-
да на примеру који пружа каријера Харлана Фиска Стоуна, који 
је био најпре успешан адвокат у Њујорку, а потом и професор и 
декан Правног факултета Универзитета Колумбија, државни ту-
жилац Сједињених Држава и председник Врховног суда САД.1

Домен делатности америчког адвоката обухвата иступање 
пред судом у име клијената, правно саветовање клијената и фор-
мулисање докумената. У области иступања пред судом правила су 
јасна: сваки појединац може сам себе да представља пред судом, 
али са изузетком малог броја нижих судова, само адвокат може 
представљати друго лице пред судом. Линије разграничења су 
мање уочљиве када је реч о функцији давања правних савета и из-
раде правних докумената.

С обзиром на широку лепезу делатности коју пружа профе-
сија адвоката, односно правника уопште, велики је број оних који 
су овлашћени за обављање праксе у САД. Процењује се да их је 
више од 250.000. Њихова лична примања им омогућавају присто-
јан живот.

Правници су углавном концентрисани у великим градовима 
и највише их има у Њујорку. Од двадесет правника приближно је 
њих петнаест у приватној пракси, двојица су запослена у привред-
ним друштвима, двојица су државни службеници, а један је члан 
судског колегија или наставник на факултету.

Адвокати у приватној пракси
Од петнаест адвоката који обављају приватну праксу њих девет су 
адвокати појединци. Осталих шест обављају праксу у адвокатским 
фирмама које су углавном организоване као ортаклук. Четири или 
пет од њих су ортаци, док су други сарадници, што значи да су то 
адвокати којима фирма или адвокат појединац исплаћују одређе-
ни адвокатски хонорар. Ова тенденција у смислу групне адвокат-
ске праксе је релативно скоријег датума.

Током читавог 19. века, адвокатска пракса је више била општа 
него специјализована и њена главна садржина била је заступање 
клијената пред судом, а не давање правних савета и израда прав-
них докумената. Са развојем крупног бизниса, државне службе и 
великих радничких синдиката, активност адвоката прилагодила 
се потребама клијената који су тражили стручни савет и стручну 

1 Сима Аврамовић, Војислав Станимировић, Упоредна правна традиција, Београд, 2006, стр. 284.
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израду докумената како би се на тај начин спречили или боље ре-
шавали спорови.2

Данас правници сматрају да добра пракса подразумева не-
престано упознавање адвоката са пословним проблемима клије-
ната и учествовање у свим фазама формирања њихове политике. 
Зато се у Америци не приступа великим пословним трансакцијама 
пре него што се добије савет адвоката.

Правни саветници у предузећима и корпорацијама
Двојица од двадесет правника су правни саветници у предузећима 
или корпорацији, што значи – правници запослени у приватним 
пословним концернима, обично индустријским корпорацијама, 
осигуравајућим друштвима и банкама. Развој корпорација, сло-
женост пословања и мноштво проблема које изазива нормативна 
делатност државе у привреди, нагоне компаније да као своје слу-
жбенике ангажују стручњаке са богатим правним образовањем 
који су у исто време упознати са проблемима и условима рада саме 
компаније.

Правни саветник у предузећу, односно корпорацији цени 
се више према својој способности саветовања у правним ствари-
ма, него као заступник пред судом. Он је непрестано у контакту 
са проблемима свога послодавца и може да се бави правном пре-
вентивом, а такође је користан и као саветодавац своје компаније 
у погледу њених ширих обавеза према јавности и држави уопште.

Правници у државној служби
Слична је ситуација и у државној служби, па су двојица од двадесет 
правника у служби федералних, државних, обласних и општин-
ских органа власти, не рачунајући судске органе. Многи од њих 
који ступају у ову врсту јавне службе су тек дипломирали, па сма-
трају да су плате у државним организацијама довољно привлачне 
у тој фази њихове каријере. Такође им пракса коју на овај начин 
стичу служи као увод за касније бављење адвокатуром.

Већина правника ради у правним одељењима разних феде-
ралних и државних органа и локалних тела. Тако само у секрета-
ријату за правосуђе САД ради преко 1600 правника, док правни 
секретаријат града Њујорка запошљава више од 300. Остали раде 
као јавни тужиоци или помоћници тужилаца.

По правилу, правници у државној служби су непосредно ан-
гажовани на правничким активностима, пошто се ова врста школ-

2 Љубомирка Кркљуш, Срђан Шаркић, Општа историја државе и права, Београд, 1989, стр. 152.
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ске спреме ретко тражи од кадрова који се спремају за општу слу-
жбу у органима управе.

Да је професија правника омиљена и веома цењена у САД, 
говори и податак да већ читавих 170 година правници сачињавају 
око две трећине састава Сената Сједињених Америчких Држава, 
половину чланова Представничког дома и између једне половине 
и две трећине свих гувернера савезних држава.

Судије
Мање од једног од двадесет правника којима је дозвољено вршење 
правне праксе су федералне, државне, обласне и општинске су-
дије. Судије се регрутују из редова адвоката, затим нешто ређе из 
државне службе или са универзитета.

У САД не постоји посебно формиран образац по ком се одвија 
судијска каријера, на начин како је то уређено у многим другим 
земљама, па за младог дипломираног правника који тежи да по-
стане судија нема неког прописаног пута, нити обавезе да ради 
као приправник или ступа у одређену службу. Многе истакнуте 
судије највиших судова у Америци нису имале претходно судијско 
искуство. Критика је у вези са овим и поред тога више усмерена на 
уобичајени метод одабира судија.3

У преко две трећине савезних држава у оквиру САД судије се 
обично бирају на општим изборима, а понекад их бирају чланови 
законодавних тела. Бирање судија на општим изборима наилази 
на бројне критике, између осталог и Америчке адвокатске коморе, 
услед тога што, како се тврди, јавност обично нема правог инте-
ресовања за кандидате, а ни потребне податке за њихово проце-
њивање. Стога на исход избора исувише често утичу политичари. 
Ситуација се у овом погледу нешто побољшала када су локалне 
адвокатске коморе формулисале мере за процењивање квалифи-
кација кандидата за судијска звања и организовање одговарајуће 
подршке на тој основи.

Од 1937. године Америчка адвокатска комора залагала се за 
нови систем према коме гувернер поставља судије на основу листе 
коју му подноси посебан одбор за именовање, а судије се затим 
периодично бирају на општем гласању на основу успеха који су 
показали у служби. Овакав систем већ постоји у неколико америч-
ких држава. У једном сасвим малом броју држава судије поставља 
гувернер, а потврђује их законодавно тело. То је и метод одабира 
федералних судија, које именује председник САД, а потврђује Се-

3 Алан Фарнсворт, Увод у правни систем САД, Београд, 1973, стр. 54.
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нат. Чак и по систему именовања, бирање судије није имуно на по-
литички утицај па су предложени кандидати обично припадници 
председникове или гувернерове партије. Међутим, имена канди-
дата за федералне судове подносе се једном комитету Америчке 
адвокатске коморе и именовање се обично врши само ако постоји 
одобрење тог комитета.4

Место председника Врховног суда у савезној држави или фе-
дерацији обично се попуњава на исти начин као и када је реч о 
осталим судијама. У неким савезним државама то се чини путем 
ротације чланова суда, према старешинству у служби или гласа-
њем свих судија. Председника Врховног суда САД поставља пред-
седник САД, а потврђује га Сенат.

Трећа карактеристика јесте да судије обично остају у служби 
одређени број година, а не доживотно. За судове опште надлежно-
сти тај рок износи четири или шест година, а за апелационе су-
дове шест или осам година. У неколико судова савезних држава и 
у федералним судовима судије остају на положају доживотно. Без 
обзира да ли се бирају на одређен број година или доживотно, су-
дије се могу уклонити са положаја једино услед веома недоличног 
понашања, и то само по формалном поступку.

Независност судија је такође потенцирана и кроз правило да 
судија не подлеже грађанско-правној одговорности за своје акте 
као судија, чак и ако је крив за превару или корупцију. У извесном 
броју савезних држава постоје збирке моралних правила (етички 
канони) које судије треба да поштују. Поштују се и Канони судиј-
ске етике Америчке адвокатске коморе, чак и тамо где формално 
нису прихваћени.

Плате судија на вишим положајима су веома високе, али ипак 
ниже од прихода угледних адвоката који се баве приватном праксом.

Наставно особље у области права
Наставници се, као и судије, често регрутују из редова адвоката. 
Хијерархија је следећа: асистент, ванредни професор и професор. 
Ипак, водећи правни факултети у Америци захтевају од наставног 
особља да своје пуно радно време посвете предавањима и науч-
ном раду и да се одрекну редовног бављења адвокатском праксом. 
Амерички професори права у сваком случају посвећују се у најве-
ћој мери своме послу и пажња коју указују самом процесу школо-
вања не може се упоредити ни са једном другом земљом у свету.5

4 Будимир Кошутић, Увод у велике правне системе данашњице, Београд, 2002, стр. 42.
5 Драган Митровић, Увод у право, Београд, 2010, стр. 398.
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Професионалне организације
Иако су адвокатска удружења постојала још у време колонија и 
у првим деценијама 19. века, тек се 1870. година сматра годином 
установљавања правничких удружења. Наиме, те године је осно-
вана Адвокатска комора града Њујорка, са превасходним циљем 
да се бори против корупције у локалној управи града. Она је била 
пример за организовање адвокатских удружења у другим држа-
вама и великим градовима. Била је селективна, добровољна и не-
званична група која је обухватала мали број чланова у односу на 
укупан број адвоката. И данас је једна од најактивнијих и најути-
цајнијих адвокатских комора у САД.

Већ 1923. године свака савезна држава и покрајина имала је 
своје адвокатске организације. Циљеви комора обухватају:

1. реформисање и унификовање права, 
2. побољшање судског поступка,
3. унапређење стручног образовања правника и школовање 

правника уопште,
4. одржавање професионалних стандарда понашања,
5. обезбеђење континуираног школовања правника чланова 

удружења и
6. проширење адвокатских услуга.

Године 1878. створена је прва и најзначајнија комора на федерал-
ном нивоу по угледу на њујоршко удружење адвоката – Америчка 
адвокатска комора. Иако је један од њених циљева да координира 
и повезује активности читаве организоване адвокатске професије, 
она је пре самостално тело него прави савез државних и локалних 
адвокатских организација. Чланство у организацији је селективно. 
Обухватала је мање од половине оних којима је дозвољено обавља-
ње адвокатске праксе.

Тек 1921. године, када је на основу предлога Америчке адво-
катске коморе и Америчког судског друштва донето одговарајуће 
законодавство, у неким савезним државама почело се захтевати да 
сваки адвокат обавезно буде и пуноправни члан адвокатске орга-
низације у савезној држави. За такве организације се каже да су оне 
интегрисане. Данас готово у половини савезних држава постоје та-
кве интегрисане адвокатске коморе, чиме се читавој тој професији 
даје могућност изражавања мишљења у организованој форми.

Поред општих професионалних организација постоји и не-
колико других удружења са специјалним циљевима, међу које 
свакако треба убројати Амерички правни институт и Америчко 
судијско удружење.
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Амерички правни институт основан је 1923. године у циљу са-
влађивања потенцијалних несигурности и арбитрарности које са 
собом носи сложеност америчког права. Чини га одабрана група 
од око 1500 адвоката, судија и наставника права, чије активности 
обухватају сачињавање збирки правних правила, једнообразних 
закона и модела закона и програма правног образовања.

Америчко судијско удружење створено је 1913. године са ци-
љем унапређивања вршења судијске функције. Ово удружење об-
јавило је моделе закона у домену судства и радило на томе да се 
адвокатске коморе интегришу.

Доступност правничких услуга
Један од циљева многих адвокатских удружења је и повећање до-
ступности правничких услуга, нарочито када је реч о оним сло-
јевима друштва који имају тешкоћа у долажењу до тих услуга. 
Према проценама, у ту категорију спада 20% становника градских 
области. Правна помоћ у грађанским стварима пружа се бесплат-
но онима којима је најпотребнија или уз наплату симболичне суме 
од стране удружења за правну помоћ, која се углавном издржавају 
од добровољних прилога. Ова удружења организована су у поједи-
ним местима, тј. областима, а удружена су у Национално удруже-
ње правне помоћи и одбране на суду. 

Континуирано правно образовање
Још један од циљева адвокатских удружења представља и обезбе-
ђивање континуираног правног образовања члановима профе-
сије. Тако, рецимо, непрофитна образовна установа Институт за 
примену права у пракси организује вечерње курсеве, тзв. форуме 
суботом и летње сесије, које годишње похађа преко 10.000 адвоката.

Како удружења адвоката, тако и правни факултети организу-
ју предавања и друге форме обраде професионално занимљивих 
тема, а у више савезних држава постоје активни заједнички про-
грами.

Савезно судство у САД
С обзиром на поделу америчког права на савезно право и право др-
жава чланица, постоје две врсте хијерархијски устројених судова: 
савезни и судови држава чланица. Притом, расподела надлежно-
сти између ових судова није у потпуној сагласности с расподелом 
законодавне надлежности између савезне државе и држава члани-
ца. Наиме, у надлежности савезних судова је решавање правних 
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спорова између странака које имају пребивалиште у различитим 
федералним јединицама САД. У таквим ситуацијама се поставља 
питање чије ће право применити савезни суд за решење конкрет-
ног спора – савезно или право државе чланице.

У савезном Закону о правосуђу из 1789. године утврђено је да 
се закони посебних држава, ако у Уставу, уговорима или законима 
САД није предвиђено другачије, сматрају правилима одлучивања 
и у поступцима пред федералним судовима. Но, остало је спор-
но да ли федерални судови у одсуству савезног прописа треба да 
примене законе које доносе федералне јединице или могу приме-
нити и прецеденте и које – савезне или локалне.

О овом питању се Врховни суд изјаснио два пута: 1842. и 1938. 
године. Притом је утврдио два различита значења члана 34 Закона 
о правосуђу из 1789. године, којим је призната супрематија закона 
држава чланица, осим у случајевима у којима је изричитим саве-
зним прописом призната супрематија савезног права.

Устројство савезних судова, као што је већ истакнуто, утврђе-
но је Законом о правосуђу из 1789. године и ту је у односу на судо-
ве држава чланица примењен двоструки колосек: савезне правне 
изборе на подручју целих Сједињених Америчких Држава спро-
воде савезни судови, који су по својој организацији, особљу и на-
длежности одвојени од судова држава чланица. И не само то, они 
су одвојени и од савезне администрације (поготово од администра-
ције држава чланица): савезни судови имају своју администрацију, 
а део те администрације чини и савезна полиција. Дакле, полиција 
није део министарства унутрашњих послова, него правосуђа, и у 
савезној полицији се налази и већи део запослених, као део саве-
зног правосуђа.

Савезно правосуђе има три нивоа: општинске, окружне и са-
везне судове. Постоје две врсте општинских судова: општински су-
дови опште надлежности (данас их има 89, у свакој држави најма-
ње један) и општински судови ratione materiae – у погледу стварне 
надлежности (за царине, порезе, проналаске, потраживања против 
САД). То су расправни судови (чини их обично судија појединац, 
ретко веће од тројице судија), који су надлежни и за грађанске и за 
кривичне предмете који представљају повреду савезног законодав-
ства. Само првостепени савезни судови суде уз присуство пороте.

У надлежности савезних судова у грађанско-правној материји 
јесу сви имовински спорови из надлежности федерације који пре-
лазе вредност 10.000$ (тј. спорови мале вредности); спорови стра-
нака из различитих држава; поморско право; стечај; ауторска и 
проналазачка права.
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Постоје две врсте окружних судова: окружни судови опште 
надлежности и окружни судови посебне надлежности (ове друге 
врсте су четири суда: за порезе, царине, потраживања против САД 
и патенте). Окружни судови (суде у већу од тројице судија) тео-
ретски не преиспитују чињенице (па не суде уз присуство пороте), 
него само правна питања. Ипак, ако такав суд утврди недостатке у 
погледу чињеница или заблуду у примени права, предмет ће вра-
тити општинском суду ради поновне расправе. Окружни судови 
опште надлежности се зову још и „путујући судови” јер не заседају 
само на једном месту, него повремено долазе у поједини од десет 
судских округа у којима заседају окружни судови. Пресуде ових 
судова у већини случајева су и коначне, тј. не постоји могућност 
улагања жалбе против њих.

Врховни суд чине председник и осам судија. Они суде у већу 
у које улазе све поменуте судије. Надлежност Врховног суда може 
бити трећег степена (када је поступак почео пред општинским 
судом), другог степена (када је поступак почео пред окружним 
судом), али и првог степена за следеће спорове: између држава 
чланица; између држава чланица и неке стране земље, те против 
пресуде Врховног суда државе чланице због повреде савезног за-
кона или Устава. Сви савезни судови примењују и законско и пре-
цедентно право и право правичности. У савезном правосуђу ради 
око 800 судија.
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Данило Николић

ВЕЧИТИ МЛАДИЋ

(Поводом годишњице смрти Танасија Младеновића)

Заиста није лако издвојити само неколико епизода када сте са не-
ким, као ја са Тасом Младеновићем, били пријатељи целих педесет 
година. А бити пријатељ човека и песника кога су волели сви који 
су га макар и кратко познавали, право је богатство.

На једној полици у мојој соби стоје све Тасине књиге са дир-
љивим посветама. И, уз њих, једна збирка поезије Фредерика Гар-
сије Лорке, за коју је Таса написао поговор.

За наше несвесне поступке и асоцијације обично се каже: не 
знам зашто сам се тога сетио, откуд ми та мисао. Али ја знам за-
што ме се, сваки пут кад се окренем књигама драгог, незаменљивог 
пријатеља, јаве стихови из Лоркине поеме Плач за Игнасиом Санче-
сом Мехијасом. Оно:

У Севиљи није било кнеза
њему равна...

И није у мом животу било тако драгог, тако оданог, тако храброг и 
добронамерног пријатеља, њему равна. 

Покушавао сам ових дана да се сетим кад сам, у којим околно-
стима и на који начин доспео до Танасија Младеновића и његових 
стихова.

Све несигурнији у своја сећања, био сам уверен, и о томе при-
чао Таси, да сам крајем 1944. или почетком 1945. из неког партизан-
ског билтена узео песму која почиње стиховима: „Отворите ши-
ром прозоре / очи Европе гледају на нас...” и рецитовао је на некој 
приредби у једној полусрушеној сеоској школи надомак Никшића.

Сада, када имам јасна сазнања о неодољивој потреби писаца 
да додају, преиначавају и мистификују, нисам сигуран у то. Али 
сам апсолутно сигуран да сам запамтио име аутора те песме и био 
двоструко озарен кад сам га на једној свечаности 1953. године упо-
знао.

Двоструко озарен што упознајем живог песника и што ми тај 
песник, као председник жирија за студентску прозу, уручује на-
граду.

Тридесет година након тога написао сам причу Последњи укор, 
у којој је Таса главни јунак, коме сам изменио само презиме. Та 



114

прича се налази у збирци са насловом Проветравање владара. Тамо 
наратор каже:

„Пао бих заувек да ме није спасио Сараорски. Чули сте за Та-
насија. Сјајан друг. Човек који неће остарити. Чигра. Жесток пар-
тизан, најхрабрији комесар. Ушао је у књиге. У време моје комеди-
је, члан владе. Али ништа од позе великодостојника, нимало глуме. 
Напротив. Природан, најприроднији човек кога сам икада срео. 
Елегантан, у лаком плавом оделу, са шеширом као једром. Иде као 
да хита на плес... Заиста, немам речи. Сјајан! Мада је у томе, разуме 
се, било и нешто од сјаја сабље, кад се ражести понекад...”

Таса је имао срећу, коју је заслужио и као песник и као човек, 
да му се раздвоје име и презиме. То јест, довољно је да се каже: то је 
написао Таса. Или: има Таса једну песму, изванредну, баш о томе.

Тако смо говорили, као што се каже Иво, Меша, Стева, Попа и 
одмах се зна о коме је реч.

Кажу да велика љубав не траје. Она непрестано почиње. 
Управо то важи за нашу пријатељску љубав.   

Када се вечерас будем вратио у стан, застаћу, као што често 
застајем ових месеци од када Тасе нема, пред оном полицом са по-
стројеним његовим књигама и опет ће се јавити неки стихови из 
оне Лоркине поеме. Тамо се, на крају, каже:

Проћи ће много времена док се роди, ако се роди
Андалуз тако сјајан, тако богат авантурама.
Опевам његову елеганцију јецањем
и сећањем на тужни поветарац међу маслинама....

15. април 2004.
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Татјана Лазаревић Милошевић

ЧИСТО ЗЛАТО ДУШЕ И ПОЕЗИЈЕ

(Беседа изговорена на Дан Народне библиотеке Смедерево 
24. априла 2013. године поводом 100-годишњице рођења Танасија 
Младеновића)

У једној песми Танасија Младеновића има стих: „Буди мудар као 
камен на дну реке”. Ето једног стиха који, афористички прегнан-
тан и лирски сугестиван, опчињава читаоца и увлачи га у своју 
дубину, као вртлог: опчињава загонетном лепотом, речитом јед-
ноставношћу, архетипском знаковитошћу, еуфонијом, ритмом, 
интонационим таласањем. Има тако стихова у поезији великих пе-
сника који имају магијску моћ жиже, сабирања и преламања саме 
светлосне и светлоносне суштине њиховог певања и бића. Тако и 
у овом Тасином стиху можемо осетити и племенитост његове лич-
ности, и животни став који је надахњивао тематско-мотивски раз-
нородна остварења – стоицизам и трагични оптимизам, зрелу ин-
тровертност као избор који, парадоксално, душу не затвара, него 
је, кроз дар интуитивног прозира у себе саму, отвара према свету, 
души ближњег, судбини свељудској која се огледа у личном удесу. 
Здружују се у овом стиху и дубоко осећање јединства с природом 

– која је „шума симбола”, и меланхолично сагледавање наше моћи 
и немоћи да разумемо „шта сањамо и шта нам се догађа”, и болно 
препознавање пролазности, неизвесности и променљивости – ова-
плоћених у вишезначном симболу реке – које су једина констан-
та нашег постојања. А којима треба одолети истрајношћу камена. 
Или речима исклесаним у камену.

Или, вером у блиставост „златних метеора”, који жртвено 
сагоре суновраћујући се из космичких висина, нетрагом нестану, 
али зато обележе вечност својим чистим златом, сјајем идеалног и 
утопијског, алхемијским трансформацијама егзистенције тегобне, 
ругобне, осенчене мишљу о неминовности смрти, нестајања и све-
опште пропадљивости у сјај душе и духа. Танасије Младеновић у 
песми Златни метеори поиграва се иронијски значењем метафоре 

„златних метеора”, али њихову неизмерну вредност не оспорава. 
Смрт сведена на ритуал лишен свести о трансцендентном и кли-
шетиране обрасце и фразе изражавања саосећања виђена је као 
бирократска илузија о могућности да се под један живот „подвуче 
црта”, да се један живот стави аd acta, тако формално прогласи ко-
начним и ишчили заувек, нетрагом, у застрашујућој самоћи:
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Пред крај живота,
Црњански је говорио:
Не идем ником више на спроводе; 
Погреби ме на нешто ружно
Подсећају.
На свој морам ићи
Свакако.
Ту неће бити
Изостанка. 

[...]

Добро, а ко ће нас обавестити
О Вашој смрти?
И коме послати телеграме саучешћа?
Вашој породици, или, можда,
Једино нама самима?

Тако стоји са смрћу оних
Који, као златни метеори,
Прођоше кроз наше срце
И наш живот.

Јер, ипак, оно што је неуништиво, што остаје, јесте светлост као 
ознака божанског, „извиискре” оног његошевског „микрокозма”, 
чији лет надвисује опасне, подивљале „струје времена, струје без-
времља” и које трајно опстају у срцима и животима оних који умеју 
да их виде.

По тој мисли – да је нестанак „златних метеора” у жртвеном 
сагоревању нужни предуслов приближавања идеалном и прео-
бражавања људске слабости у божанску врлину – поезија Танасија 
Младеновића јесте поезија са драмским језгром које смислотвор-
ност добија кроз плодоносно сучељавање трагичког осећања жи-
вота и потребе да се открију и чврсто утемеље упоришта вере у чо-
века и наде да се високо постављене мере љубави, лепоте и добра 
могу досећи. (Мере, које, нажалост, данас пречесто процењујемо / 
потцењујемо као естетски и етички анахроне, превазиђене и ар-
хаичне, стваралачки непродуктивне.) Таквом својом интенцијом, 
Младеновићева поезија указује се као поезија широког лука који 
спаја небеско и земаљско, чулно и спиритуално, историјско и ме-
тафизичко; то је поезија оне настасијевићевске „туге у камену”која 
се разгрева и у мелем претвара у сенци дуге чији лук „свеудиљ [...] 
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спаја и спаја” небо и земљу. У песми Златни метеори експлицитно 
се помињу имена песникових савременика и пријатеља Милоша 
Црњанског и Душана Матића. Тројицу писаца деле различите 
стваралачке и људске судбине, различити – непомирљиви! – иде-
олошки погледи и животни ставови, књижевна интересовања и 
поетичка опредељења. Али песма открива њихово дубоко, нера-
скидиво заједништво, ону повезаност коју ће уклети и усамљени 
Ујевић именовати „побратимством лица у свемиру”. Танасије Мла-
деновић носио је у души неутољиву жеђ за тим побратимством: 
бити са људима од речи и створити прилике да речи нађу пут до 
свих људи и тајни њиховог срца. То се показало још када је Таса, 
као гимназијалац, окупљао даровите младе људе жељне књижевне 
афирмације и покренуо часопис Књижевни круг. Тај подухват, под-
стакнут младалачким ентузијазмом, показатељ је спремности за 
лични напор, прегнуће и самоодрицање зарад онога што је Мла-
деновић, као млад човек, али и доцније – до краја живота – сматрао 
ширим и важнијим друштвеним интересом, чиниоцем истинског 
обједињавања и културног сазревања заједнице. Није неважан по-
датак да су новац за покретање Књижевног круга дали Тасини роди-
тељи и родбина. Није неважно ни што су, највероватније, састан-
ци редакције овог кратковеког и прогањаног часописа одржавани 
у кући Младеновићâ , или у њиховој кафани у Сараорцима, или 
у смедеревском хотелу „Нинић”, који је неко време у предратно 
доба држао Тасин отац Милан. Књижевни круг био је тачка отва-
рања круга који ће бити препознатљиво и незаборавно обележје 
људске и стваралачке биографије Танасија Младеновића: увек је 
био рад да помогне младим писцима који тек траже своје место 
на књижевној сцени, али и онима старијим, који би се, из разних 
разлога, нашли у невољи. Широј јавности познато је свакако ње-
гово пријатељство са Бранком Миљковићем, и његови покушаји 
да расветли околности трагичне смрти „принца српске поезије”. 
Мање је позната, али подједнако значајна, његова улога у повратку 
Милоша Црњанског из емиграције, највише у томе да му помогне 
да превлада страхове од нових власти и идеолошке једнострано-
сти, ускогрудости и реваншизма.

У Златним метеорима тако видимо пријатеља–песника, али 
видимо и песникову трајну опсесију смрћу. Као наговештај, она се 
пројављује већ у раним песмама, да би се доцније развила у стални 
мотив из којег ће се индуковати специфични мисаони лиризам Та-
синог певања. Током дуге стваралачке каријере, у низу песничких 
збирки, Танасије Младеновић створио је јединствени лирски про-
стор, који обухвата мноштво тема и мотива – од емоционално нај-
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интимнијих преко устаничких и родољубивих до метафизичких 
и универзално егзистенцијалних, често повезаних са песничким 
промишљањем националне судбине у оквиру ширег етичко-хума-
нистичког контекста. Истовремено, можемо пратити и трагање за 
новим поетичким координатама и преображаје кроз збирке Камен 
и акорди, Под пепелом звезда, Ветар времена, Мртво време, Псалми по 
сину, 33 сонета, све до Помешаних карата, Рта добре наде или збир-
ке Ветрометине, и изгнанства. Но, у свој тој тематско-мотивској и 
поетичкој разноликости, мисаони лиризам остаје константа, пре-
познатљиво обележје једног оригиналног поетског израза. Рефлек-
сија о љубави и смрти, смислу и ништавилу, судару добра и зла, 
насиљу и апсурдности историје, тамној страни лепоте и хармоније 
увек је у песмама Танасија Младеновића ношена лирском есенци-
јом стиха – сликом, мелодијом, емоцијом која трепери у ритму, пе-
сничкој дикцији и реторици. При томе, у сталном песмотворном 
успону и сазревању, Младеновић на различите начине одмерава 
и укршта чиниоце класичног, традиционалног лирског дискурса 
и модерног, неоавангардног. У различитим збиркама и песмама 

– али и у оквиру једне песме и једне збирке – он успева да буде 
истовремено резигниран и бунтован, меланхоличан и ироничан, 
нежно сентименталан и дирљив, али и готово сатирички оштар и 
гневан. И то богатство емотивних и мисаоних модулација, та бога-
та унутрашња динамика – која опсесију смрћу претвара у витали-
зам и борбену афирмацију живота – можда је оно што Младенови-
ћеву поезију чини тако привлачном и непосредном и онда када се 
њена тропичност згушњава до херметизма. 

Године 1983. настала је песма Помешане карте. До данас, у три-
десет година, она само добија у снази, разграњавају јој се значења 
и асоцијацијски потенцијали, успостављају се, потврђују и разра-
стају њене профетске димензије. А то је неопходна и непобитна 
одлика велике песме, великог песништва:

Шта учинисмо за толику казну?
Који ли корак, који ли мрак
Толико погрешан?
Који ли грех, која ли покора
Због које испаштамо?

Јесте ли бар ви мирни
У дубини свог мрака,
Расути по земљи?
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Или вам се кости преврћу?...

Јесу ли изравнани рачуни
Између видљивог и невидљивог, 
Између бившег и садашњег?

Помешала се имена и речи,
Помешало се црно и бело,
Добро и зло;
Помешале су нам се
Карте.

Чији глас се сад чује?

У дубини годинâ
Разазнаје се само плач детета,
Неутешан.
   

Сва у дијалогу, запитаности, у сталној тензији персоналних, вре-
менских, просторних релација, метафизичког и историјског, ова 
песма упозорава на нашу изгубљеност, лутање у оном вакууму где 
се један систем вредности растаче и одбацује, а други не успоста-
вља. Или се и успостави, али као изобличено наличје одбаченог. 
Али чак и у таквој песми, горкој и ироничној, са повишеним рето-
ричким набојем, остаје глас чисте душе као лирски фокус, као нај-
племенитија емоција саучешћа са патњом Другог. Овде је то патња 
детета, патња због које се враћа улазница за рај, патња невиног, 
безазленог страдалника. Признању властитих грехова, кривице, 
заблуделости, лирски субјект Помешаних карата, певајући из пер-
спективе првог лица множине, сједињујући се са бићем колектива 
чији је неразлучиви део, у буци и бесу историје као једину истину 
која остаје, као једино мерило које се не може поништити, издваја 

„плач детета”. То јест, патњу која не може и не сме бити последица 
казне, патњу која најгласније опомиње и прекорева, која, једина, 
после свих хирова историје, остаје као непоткупљиво и непореци-
во сећање, полазиште за разумевање недоба и наше (не)чињење у 
његовом беспућу.

Можда је, пре свега, баш та способност да проживи и иска-
же патњу Другог, породице и пријатеља, завичаја и национа, чо-
вечанства и света као истовремено дубоко личну и космичку оно 
што Танасија Младеновића чини великим песником којем се стал-
но треба враћати.



120



121



122



С
Н

О
М

 Д
О

 Н
ЕД

О
Х

О
Д

А

123

123

Божа Стаматовић

РАСИНА, РЕКА ЗАВЕТНИЦА И ЊЕН НЕУМОРНИ 
ЛАУТАР

Милосав Буца Мирковић (20. јун 1932 – 22. септембар 2013.)

Свањивала је љубичаста видовданска зора, те хиљаду деветсто 
тридесет и друге, први петли се још нису чули. Александровац 
спава праведним, чврстим жупским сном. У кући доктора Мир-
ковића упалише се изненада сва светла. Кућом завлада нека чуд-
на ужурбаност и жамор. Одједном, зачу се један озбиљан женски 
глас: „Почело је!!!” Буљук тетака и ујни размилео се по домаћин-
ству. Случајном пролазнику то би засигурно била чудна слика. У 
кући Мирковића рађао се живот. Нада, супруга доктора Мирко-
вића, управо се порађала. То јој је био први порођај. Порођајем и 
родбином командовала је госпођа бабица, за ову прилику специ-
јално доведена из велике вароши, Крушевца. Отворише се врата 
на веранди, две тетке изведоше доктора Милана и посадише га за 
сто. Убрзо му донесоше кафу и ракију, он се диже да би се вратио 
у кућу: „Милане, шта ти је с тебе, седи ту, ово су женска посла”, 
рече једна од тетака. „Да нам бог дâ, да нам јутрос твоја помоћ не 
затреба”, додаде друга тетка. 

Хладан поветарац са Жељина миловао му је ознојено чело, ма 
није то шала, жена му се управо порађала, нервозним рукама упа-
ли цигарету и повуче један дим. У том часу трже га глас госпође 
бабице: „Прво па мушко, види га, прави је Буца! Докторе Милане 
Мирковићу, свака част!”. Син Првенац није часио ни часа, одмах 
се својски потрудио да упозна српску Провансу са волуминозно-
шћу свога предивног гласа. Кроз вреву од усхићења једва се про-
био уморни глас докторове супруге Наде: „Има тога у мени још?” 

„Близанци”, рече госпођа бабица. „Девојчица, пази само како је 
црна, права Циганка!” 

Пошто уредише све око породиље и новорођенчади, позва-
ше доктора Милана да уђе у собу. Дрхтавих ногу и знојавих руку 
ушао је у собу; замагљеног погледа препуног љубави гледао је сво-
ју супругу Наду и двоје предивне деце. Син је био више него лепо 
дете, чиста десетка, крупна, буцмаста, лепа беба, ћеркица је била 
нешто ситнија, вижљастија, црна као Циганка, баш као што је и ре-
кла госпођа бабица. Нема везе, нека су жива и здрава. Пришавши 
постељи, наже се и пољуби своју супругу, притом дрхтавим гласом 
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изусти: „Хвала ти на овом дивном дару, мила! Молим те, сада се 
одмарај, тетке ће о свему водити рачуна.”

Испративши госпођу бабицу, доктор Милан се удобно сме-
сти у своју омиљену плетену фотељу на веранди. Нада је заспала, 
а и бебе су спавале, тетке су нешто пословале по кући. Полако пи-
јуцкајући кафу размишљао је о оном што је рекла госпођа баби-
ца приликом порођаја: „Буца и Цига. Па лепо! Код нас Срба нико 
није добио надимак а да то није заслужио. Нека тако и остане. Док 
их не крстим, зваћемо их Буца и Цига!”

***

На обронку месец а хлеб на столу
Изнова светлост, изнова цео свет
И браве без кључа
И снегови од божјих дуката
Из снова дечака близнака
Које свеудиљ месец обасјава
А хлеб на столу чека
Гледајући преко жељинских брегова 
Како високо подне скаче
На све четири стране света

Представљање књиге Смедерево град на рамену реке Милосава Буце 
Мирковића (издавач: Народна библиотека Смедерево, 2011): Милосав 
Буца Мирковић, Божа Стаматовић, Драган Мрдаковић
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Под дукатима, пред световима
Мојим и твојим.

Као да је непрестано слушао или прислушкивао Марксову мак-
симу да је „језик, да је говор практична, стварна свест”, Милосав 
Буца Мирковић, песник, несебични народски и варошки, жупски 
лаутар, у младости понајвише дариван и „отрован” снопом асоци-
јација на Давичове песничке изазове, постао је поета који је кон-
кретизовао и обогаћивао свакодневни уско архаични говор свога 
корена и завичаја. Песник моравских врбака и жељинских ливада, 
песнички ангажовано и полетно, певао је живу и живописну по-
ему језиком својих праотаца, лексички богатијим и хумором заи-
гранијим. Тако жупски изнедрен дијалект обнавља песничко пра-
во и културну дужност наследника и повратника говору и твору 
језичких и неимара и надничара, како је говорила велика Исидора 
Секулић.

Језик страсти и страст језика незасито и незадрживо лепршају 
стиховима Милосава Буце Мирковића: 

Љубав не зна
За разне услуге
Само један знак
Морзеов
Нечујно плетући
Лизезу, можда
Од раставића.

Један једини знак
А хиљаду гласова
Из напуклог
Ораха.

Свакодневни живот конкретизован у речима може да значи је-
дан „генијални људски документ”, илити пак не? Зашто поетска 
експресија једног људског бића које се налази на прагу свог само-
уништења мора неминовно да буде „само празна и лажна поза”, 
или му је баш та поетска експресија, на неки начин, као психо-
аналитичка терапија, помогла да даље живи? Јасно је да ту, пое-
зија, још једном, има спасоносну мисију. Она делотворно делује 
на нарушено психичко здравље. Величина и узбудљивост лирике 
делује као еликсир за све јаде које сколају једно људско биће. Увек 
сам се питао каква се то „банална и филистарска подлога живота” 
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крије иза лирике, и како је инспирише. Нису ли лирика, а са њом 
и њен патетични значај, због тога само величанственији? Није ли 
она само још једна грандиозна компензација за све гадости о које се 
ломи песникова тежња за чистотом, за сву грозоту која у овом дру-
штву и њега самог, као и све остале, приморава да живи банално и 
филистарски, и око гуше стеже?

Већина људи сматра да је песник необично створење, од које-
га се може свашта очекивати. Само је једна истина непобитна: од 
песника је и Бог дигао руке! За песника не бисмо могли рећи да је 
човек од мере, али исто тако тешко бисмо могли рећи да је друштво 
према песницима испољило одвећ такта. Између обожавања и пре-
зира, друштво најмање прихвата песника као свога. Истина је, међу-
тим, да се судбина поезије не поклапа са судбином песника. Рекао 
бих да је судбина песника трагичнија. Поезија коју једно време не 
прихвати има у изгледу свој други живот и накнадно разумевање.

Док је песник особа која бира речи, о њему се речи често не 
бирају. Ако неко реши да „очита лекцију”, радо ће за своју „мету” 
узети писца или новинара. Учиниће то и онда кад су му ове де-
латности сасвим стране, а упућеност у ову врсту посла више него 
скромна. Тако се о делатностима које подразумевају размишљања 
и предострожност често говори без размишљања и предострожно-
сти. Под ударом ове „некритичке критике” су и друге области 
рада и стваралаштва.

А када се поезији, као у случају Диса и Давича, на пример, за-
мери да се „одваја од живота”, губи се из вида да је „одвајање” део 
живота. О „одвајању” говоримо у односу на преовлађујуће схвата-
ње живота и поезије. И као што се ова схватања мењају – увећава се 
или скраћује растојање или јаз између поезије и живота. Нема сум-
ње да је „начин живота” у вези са књижевним поступком; разуме-
вање ове везе, међутим, сложено је и неисцрпно колико и појмови 
уметност и живот.

Да би песма овладала лирским ходом, нешто од логике и гра-
матике свакодневног језика мора бити жртвовано. Оно што је од-
већ јасно, дословно, у поезији се јавља као „сметња”, као нешто што 
подрива поетски начин тумачења света. Логика лирике се не пови-
нује логици аргумената, доказивања, разлагања. Лирско препорађа 
реч, снажи њена могућа значења, преобликује језички материјал. 
Песниково оспоравање граматике „оптерећује” језик његове песме, 
али смањује растојање између знања и постојања. Мислећи о свом 
односу са судбинским питањима свога времена, песници морају 
стварати нове јединице говора тако да успостављају нови свет јези-
ка у свом сопственом. Пут којим поезија достиже истину је ментал-
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ни процес, а истовремено и лингвистички. Дословно, то је изазов 
како за мишљење, тако и за језик.

Песници нису физички различити од других људских бића. 
Сложићемо се да их не класификујемо као друга бића. Ипак, није 
случајно то што се песници истичу међу људима. Бивајући приро-
дом дати као слушаоци и говорници, они су осетљивији и на бољи 
начин исказују своју имагинацију:

Тениске патике на ђубришту,
азбука анатомије на станици
између Сталаћа и Одесе,
завичај са свиленим бубама
спава већ у недоглед.

Песничка уметност је за Милосава Буцу Мирковића била више 
него духовна храна, она је за њега била опкољена ореолом посве-
ћености и магије из које се родила; она је била религија и као сва-
ка друга религија; може се осетити, може се бити „свестан осећаја” 
који изазива, али се не може до краја рационално схватити. Оно 
чиме уметност, пре свега, делује, није снага логике и очевидности 
доказа, него истинитост и постојаност тона: „Тон убеђује, њиме 
се из подсвести продире у подсвест, у свест, у само биће, њиме се 
отворе неотворена врата.”

Уметност не доказује, она обузима, опчињава и хипнотише, 
опија до слатке главобоље, буди и покреће осећања која просве-
тљују, богате и уздижу изнад практичног, свакидашњег, као крила 
птицу!

Сним брезу у даљини,
у даљини,
а јава за столом
од храстовине
срче супу од коприве.

Свет се још држи
за једну влат пшенице
из Митровог поља
а сан све жеднији
на чесми од седефа.

Док удариш дан на длан
сан оде у недоходе
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а бреза у даљини
ни хлебом ни каменом.

Буца Мирковић, посвећен завичају где је рођен и земљи у којој 
живи, природно је основне инспирације црпао управо из тог и 
таквог врела. Космополита, по убеђењу и уверењу, није дозволио 
себи луксуз да у овим вртложним временима макар на трен забо-
рави ко је и одакле је. Милосав Буца Мирковић је постао, и до краја 
остао, верни сапутник, сапатник, истраживач, промотер и надах-
нути лаутар свога завичаја и своје земље.

Откуд у несаници 
легло лабудице?

Вас дан и сву ноћ боговетну
перје од седефа
и пијачног пак-папира
са сувим смоквама.

Откуд тај уштап од срче
да пламен струни
у пепео погаче
сватовске?

Од поларне светлости
завичај обудовио,
а гнездо лабудово
тигар несанице
лиже...

Има дубоких, у част откривених истина, мноштво мудрих, узле-
телих вертикала, у овој збројаној и сабраној биографији малих и 
великих поема и засићених мелодија. Једну од вертикала осећамо 
као свест о трајању, о понављању историјске нужности, о жртвова-
њу као акумулираној енергији. Што су нам корени дубљи, срча-
нији, стабла су нам животворнија и плодови несебичнији. А што 
нам је историја дужа и памћење поузданије, то нам је садашњост 
извеснија.

Велики зналац поезије („енциклопедија поезије која хода”), 
светске а надасве наше, српске, и не само српске, Милосав Буца 
Мирковић и у високим годинама свакодневно је улагао велике на-
поре да отргне од заборава неправедно заборављена имена српске 
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и светске поезије и књижевности, и постави их на заслужена места 
у антологијама. Остаће незаобилазан његов допринос у осветљава-
њу стваралачких личности и опуса Данице Марковић, Велимира 
Рајића, Милорада Петровића Сељанчице, Илије Вукићевића (ро-
доначелника фантастике у српској књижевности), Елене Гуро (мај-
ку руског футуризма, личност којој је Мајаковски много дуговао), 
Рубена Дарија (оца шпанског модернизма) и многих других. Буца 
је веровао да „нема малих и великих песника, има само добрих и 
лоших песама!”

Иза Милосава Буце Мирковића остаје обиман опус, посвећен 
његовим великим, страственим љубавима – књижевности, напосе 
поезији, и позоришту. У српској књижевности и култури биће за-
памћен као књижевни и позоришни критичар, песник, књижев-
ник, публициста, аутор више од 16 000 текстова, једног романа и 
две драме, сијасет песничких књига, неколико глумачких биогра-
фија и медаљона, неколико позоришних књига, петнаест књига 
есеја. Једна његова антологија модерне српске поезије објављена 
је 1976. на шпанском језику у Каракасу, престоници Венецуеле. 
Добитник је многих признања и лауреат великих награда: Меда-

Представљање књиге Љуба Тадић: по Србији Сократ Милосава Буце 
Мирковића у Народној библиотеци Смедерево 2004. године: Зорица 
Зец, књижевник и издавач, Мухарем Первић, књижевни и позоришни 
критичар, Милосав Буца Мирковић, књижевник, Драган Мрдаковић, 
директор Народне библиотеке Смедерево
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ље Вахтангова (за допринос развоју позоришне уметности), Златног 
ћурана, Повеље за животно дело Удружења књижевника Србије 
(2004), Вукове награде (2008)... Активно је објављивао своје тексто-
ве у тридесетак књижевних часописа широм Србије и Републике 
Српске. Стваралачка енергија била је јача и од болести и поодма-
клих година: Буца Мирковић мислио је и писао о уметности, пое-
зији, театру, писцима, глумцима до последњих дана свог племени-
тог и плодотворног живота.
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Милосав Мирковић †

ВЕЛИКИ ВЛАДИМИР

(Поводом 120 година од рођења Владимира Мајаковског)

Избацивши из чаше боју,
намазах слику радног дана;
на пихтијном показах лоју
косе образе океана.
На лимене рибе крљушти дурној
прочитах нових уста поруку.
А ви,
Да л’ бисте могли ноктурно
извести
на флаути–олуку?

На први поглед нема ничег личнијег од поетских дела. Она се из-
двајају, супротстављају, противрече, искључују се. Ипак, велики 
споменици ове уметности уобличавају, у границама свакога јези-
ка, једну архитектонску целину утолико богатију и изненаднију 
уколико је сваки споменик разноликији од других, али једну такву 
целину из које се не може ништа одвојити. То је енглеска поезија, 
француска поезија, руска поезија, шпанска поезија, немачка пое-
зија, и то чак и кад су те различите поезије остваривале тесну уза-
јамну везу. То не жели само тобожњи народни геније, већ лингви-
стички закони који доминирају развојем сваког књижевног језика. 

Владимир Мајаковски, песник, драматичар, писац филмских 
сценарија, сликар, редитељ и глумац, родио се 19. јула 1893. у Гру-
зији, у селу Багдади, недалеко од Кутаисија, у породици шумара. 
После очеве смрти, године 1906. породица Мајаковског сели се у 
Москву, где Мајаковски постаје члан социјалдемократске партије 
(бољшевика). Више пута је као млади активиста хапшен због по-
литичког рада. Године 1911. примљен је у школу ликовних умет-
ности и ту је упознао сликара и песника Давида Бурљука. Године 
1912. појавио се Шамар јавном укусу, манифест руског футуризма, 
који су потписали: Давид Бурљук, Алексеј Кручоних, Владимир 
Мајаковски и Велимир Хлебњиков. Објављује своје прве песме. На-
ступао је у многим дискусијама које су провоцирали „футуристи” 
и изазивао скандале. Већ 1913. поставља у петроградском Луна-
парку на сцену своју трагедију Владимир Мајаковски.
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Футуристи су отворили сасвим нове видике у поезији – нова лек-
сика, нови ритмови, нове риме. Први пут је поезија најдиректније 
почела да се везује за ликовне уметности, што је опет довело до 
појаве феномена познатог као руска авангарда. Тога можда не би 
било у оном појавном облику који нам је данас познат као руска 
авангарда да визуелни израз футуриста није био тако важан. Није 
стога случајно да су скоро сви футуристи били и одлични сликари, 
а да су многи од сликара авангардиста писали и прозу и поезију. 
Маљевич и Кандински створили су отприлике оно ка чему су те-
жили футуристи.

Владимир Мајаковски је песнички рад почео као футуриста, 
стојећи заједно са Еленом Гуро, Давидом Бурљуком и Велимиром 
Хлебњиковом на челу овог покрета. Настојао је да створи нову 
поезију која би одговарала урбаном а затим и револуционарном 
раздобљу историје Русије и човечанства. Створио је нове жанрове: 
лирске репортаже, лирско-епске поеме, лирско-фантастичне пое-
ме. За разлику од својих претходника симболиста он уводи у по-

Владимир Владимирович Мајаковски
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езију вулгаризме, жаргонске речи, намерно грубе антиестетизме, 
ствара властите кованице, служи се врло често игром речи, дотада 
непознатим метафорама, а посебно је волео хиперболе:

Излиће се, одавде, сокаком из снова,
по човеку ваша дебљина што убија,
ја вам показах само кутију стихова
ја – јефтиних речи расипник и трошаџија.

Био је један од најактивнијих и најпознатијих учесника покрета 
руске авангарде, која је желела променити не само руски естетски 
контекст, већ и онај изванестетски, па према томе и друштво. 

У лирским спевовима Облак у панталонама, Флаута–кичма, 
Рат и мир и Човек Мајаковски, у облику монолога осликава своје за-
хтеве. Разбија традицију ритмичке структуре стиха и ствара нови, 
у графичком слогу „степенасти” стих, који посебно погодује ставу 
реторичког песника који се директно обраћа великом аудиторију-
му. Смисао такве поезије одводи га директно на револуционарну 
трибину, митинг.

Доживевши Октобарску револуцију као најплодоноснији из-
раз тежњи за ослобађањем човека од друштвених стега, постаје 
свесним промoтером њених идеја, смелим и страственим агитато-
ром. У почетку, заједно с Бурљуком и песником Каменским уређу-
је „Футуристичке новине” и сарађује у часопису „Уметност кому-
не”. Пише Оду револуцији и Леви марш, а 1918. Мејерхолд поставља 
на сцену његову Мистерију буфо. Мајаковски се те године појављу-
је и као глумац у два филма. За време грађанског рата Мајаков-
ски црта и пише пропагандне паное за новинску агенцију РОСТА 
(сматрао је сваки књижевни облик једнако вредним, па и плакате 
за совјетска прeдузећа и новинске песме – фељтоне о доласку нове 
цивилизације). Почевши од године 1920. с другим авангардним 
писцима често наступа у московском Политехничком музеју, а 
следеће године појављују се потешкоће с објављивањем поеме 150 
000 000, коју не потписује, јер је уверен да је песничко стварање 
колективни чин. Године 1922. Мајаковски ради на поеми Пета Ин-
тернационала и довршава поему Љубим. Путује у Берлин, тадашње 
седиште емиграције која је наклоњена Совјетској републици. Од 
1923. уредник је „ЛЕФ-а”, часописа који окупља снаге руске аван-
гарде. У њему сарађују Ејзенштајн, Вертов, круг око Мејерхолда, 
Пастернак, Бабељ, Шкловски, а у том часопису, приликом посете 
Русији, објављује чланак и Аугуст Цесарец. У овом часопису Ма-
јаковски објављује и своју поему О томе, а на Лењинову смрт 1924. 



134

одазива се поемом посвећеном мртвом вођи. Владимир Мајаковски 
сада често путује, у САД и Париз, али истовремено организује и 
турнеје с предавањима и рецитовањем по совјетским градовима. 
С путовања доноси своје фељтоне у стиховима, које објављује у 

„Известијама” и другим новинама. У то време изразито је крити-
чан према негативним друштвеним појавама, посебно према би-
рократији, али 1927. објављује поему Добро! у част 10-годишњице 
Октобра. Те године поново путује – у Праг, Париз и Берлин, а своју 
сарадњу шири у првом реду на новине „Комсомолска правда”. У 
Паризу га млађа сестра Љиље Брик, Елза Триоле, упознаје са Лујом 
Арагоном и филмским режисером Ренеом Клером. Како sе часо-
пис „ЛЕФ” постепено гасио, Мајаковски одлучује да издаје „Нови 
Леф”, али ни тај часопис не успева да се дуже одржи. Године 1929. 
Мајаковски се поново враћа позоришту: сада је то комедија Стени-
ца (у којој исмeјава радника–малограђанина) у режији Мејерхол-
да. Следеће године, 1930, Мајаковски ступа у РАПП, Руско удру-
жење пролетерских писаца, и тако се заправо одриче некадашњег 
авангардног програма. У жељи за поновном афирмацијом свога 
стварања, за које сматра да служи револуцији, приређује изложбу 

„Двадесет година рада”, али изложба не наилази на одјеке које је 
очекивао. У Мејерхолдовом позоришту појављује се на сцени ње-
гова нова комедија Хладни туш (Бања), где се наругао совјетској 
бирократији, али ову комедију „пролетерска” критика не прихва-
та. Са својим критичарима Мајаковски се обрачунава паролама 
окаченим на зидовима позоришта. Својом личном жртвом, међу 
првима је упозорио на неостварљивост идеје о цивилизацији по 
Стаљиновом моделу:

ВОЛИМ

Бродови –
и они у луке се слише. 
Возови – на станицу терају и они. 
А мене ка теби нешто тим више – 
јер волим – 
вуче и гони. 
Пушкинов витез у подрум се скрива, 
циција у своме новцу да ужива. 
Тако ти се враћам 
ја, драга, предано 
Моје је то срце, 
с дивљењем га гледам. 
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и гар 
са себе спира, брије се и мије. 
Тако и ја, 
теби враћајући се, 
зар 
не одлазим кући, 
зар није?! 
Коначно се враћамо мети. 
Смртне земаљско наручје веже 
Тако 
тек што растанемо се 
ја и ти, 
непоколебљиво ти 
тежим.

Својим делом извршио је велики утицај на развој совјетске поезије, 
а деловао је и на песнике изван Совјетског Савеза (Арагон, Бехер, 
Вапцаров и др.).

Живео је снажним, динамичним и пуним животом човека и 
песника, а умро је тихо и повучено: драстично је прекинуо свој 
живот у том окружењу – починио је самоубиство 14. априла 1930, 
назначивши тиме и нагли крај руске авангарде:

Сви се ви на песничко срце кô на лептира, 
љутите, прљави, са и без каљача.
Гомила позверињи, препуна немира,
накостреши се стонога вашка.

ЛЮБОВНАЯ ЛОДКА РАЗБИЛСЪ О БЫТ: под тим насловом објавио 
је Андре Бретон, после самоубиства Мајаковског, у првом броју ча-
сописа Le Surréalisme au service de la Révolution (јула 1930), један чла-
нак који би овде свакако требало у целини превести, с обзиром на 
изузетан значај који има не само као белешка на путу Бретонових 
мисли, које су увек биле и пут његове егзистенције, него и објек-
тивно, као једно јединствено, може се рећи пресудно сведочанство 
о томе шта стварно јесте, шта коначно може, и шта пред својом 
свешћу и својом савешћу сме да буде један прави револуционарни 
песник. Песник, човек који мисли али и осећа, дакле који сваког 
тренутка може бити онај који је плен љубави која ни за шта на све-
ту неће и не може бити онај који је она сама; и која се, као барка 
коју олуја баци о стену стварног живота, о ту стену може једино 
разбити. Узбудљиво је, за оног ко чита овај Бретонов чланак, са-
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знање о чему он размишља у тренутку кад га пише. За њега је то 
било питање могућности даљег живљења. Повод није била само 
љубавна хаварија трагичног Владимира Мајаковског, већ се чла-
нак директно односи и на љубавну несрећу самог Бретона. Њега је 
напустила Сизан Мизар, она жена која се на последњим странама 
Нађе јавља као конкретно оличење велике, за људско биће спасоно-
сне, за сав живот довољне, превасходне, једине љубави. 

А ако ја данас личим на Хуне,
нећу да мајмунишем, јер вама то прија,
Ја ћу – ево вам! – да се кикоћем и да пљунем,
право вама у лице
ја – јевтиних речи, расипник и трошаџија.

Долазе ми опет на ум речи и реченице велике Марине Цветаје-
ве, која је можда једина на прави начин сагледала комплетно биће 
Мајаковског: 

„Фигуративност – Пастернак. Директност, и то, ако ниси разу-
мео, поновиће и понављаће до бесвести, док не постигне шта хоће 
(снаге му никад неће понестати) – Мајаковски.

Шифра – Пастернак. Мајаковски – светлосна реклама, или, 
боље, рефлектор, или, још боље, кула светиља.

Нема човека који не разуме Мајаковског. Где је човек који је 
до краја разумео Пастернака? (Ако постоји – онда то није Борис 
Пастернак.)

Мајаковски је сав самосвест, чак и у давању:

Песнички сав звучни свој глас
Теби, наступајућа класо! –
са нагласком на сав. Зна шта даје!

Пастернак је сав сумња у себе и самозаборав. Хомерски хумор Ма-
јаковског.

Елиминисаност хумора код Пастернака, можда само поче-
так неког стидљивог (и сложеног) осмеха који се ту одмах и окон-
чава.

Пастернака је немогуће читати дуго јер се човек сувише на-
преже (мозак и глава), као кад се гледа кроз претерано јако стакло 
на наочарима које нису за твоје очи (а за чије су?). Ако се Мајаков-
ски чита дуго, после се мора много и дуго јести – од чисто физич-
ког трошења. Или спавати, а ако је човек јачи – много ходати.
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Тајнопис – Пастернак. Јавнопис, готово распис – Мајаковски. 
‚Црно и бело не купујте, да и не не говорите‘ – Пастернак. ‚Црно и 
бело, да, не‘ – Мајаковски.

Пастернак не само што у све утискује своје око, он то око уно-
си и у нас.

Мајаковски отрежњава, Пастернак опчињава.
Када читамо Мајаковског, памтимо све осим самог Мајаков-

ског.
Када читамо Пастернака, заборављамо све осим Пастернака.
Мајаковски ће космички остати у свом спољашњем свету. Без-

лично (сливено). Пастернак ће остати у нама као серум који је из-
менио састав наше крви.

Руковање масама, чак и масивима (‚les grandes machines‘) – 
сам Мајаковски је фабрика Гигант. Пастернак је испољавање у де-
таљима. Код Мајаковског такође има детаља, он је сав у детаљима, 
али сваки је детаљ велик као клавир. (Понекад ме физичка снага 
стихова Мајаковског подсећа на лице Недеље из Човека који је постао 
Четвртак – сувише је велико да би се могло замислити.) На велико 
– Мајаковски, на мало – Пастернак.”

Можда је у животу једног људског бића „господин случај” 
најбољи редитељ. А можда и није? Али за Владимира Мајаковског, 
тај горе поменути „господин” режирао је једну праву животну, 
исконску драму. Драму љубави. Ушла је изненада у његов живот 
као пролећна непогода. Својом појавом, својим наступом потпуно 
је уздрмала Великог Владимира. Веома лепа, глумица по вокаци-
ји, повремено је писала, била је велики путник. Путовала је много 
по Европи, кретала се у кругу умних људи свога времена, у кру-
гу писаца, уметника, музичара, новинара, и свуда је била у самом 
центру пажње. Потиче из јеврејске породице интелектуалаца, кћи 
је адвоката и мајке познате пијанисткиње, завршила је архитекту-
ру у Москви. Неколико славних сликара, међу којима и Шагал и 
Матис, насликали су њене портрете. Љиља Јуревна Брик, рођена 
Каган, била је већ удата за Осипа Максимовича Брика када ју је 
једне вечери у Дому књижевника у Петрограду њена млађа сестра 
Елза упознала са Владимиром Владимировичом Мајаковским, тим 

„разјареним биком руске књижевности”, како су о њему тада гово-
рили његови савременици, свакако најславнијим песником совјет-
ске епохе и зачетником футуризма.

Жена која је преко ноћи учинила да јој Велики Владимир пије 
шампањац из шака, никога није остављала равнодушним. Пабло 
Неруда звао ју је „музом руске авангарде”. Виктор Шкловски за њу 
је рекао да је „сва врло танана, имала је врло лепа узана рамена и 
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била жена од успеха”. Може се слободно рећи да је чак и Стаљин 
био њен обожаватељ. Наиме, она му је 1935. године упутила писмо 
у коме се жалила да је књижевно наслеђе Владимира Мајаковског 
неправедно запостављено. На то је Стаљин, који је сматрао да су 
њене жалбе оправдане, наредио да се Мајаковском призна значај 
најважнијег песника совјетске епохе, а када се 1936. нашла на једној 
од листâ са именима издајника домовине, лично је Стаљин прецр-
тао њено име са те листе за одстрел.

ИЗ СВЕГ ГЛАСА

Већ прође један. И сигурно си легла. 
Кô сребрна ока Млечни пут ноћ студи. 
Не жури ми се. И муња – телеграм 
нема због чега да плаши те и буди. 
Као што кажу, инцидент је решен. 
Љубавна барка о стварност се здроби. 
Ми смо пречистили, и што да се дреше 
узајамне боли, увреде и коби. 
Погледај само какав је мир над светом. 
Ноћ звезданим сјајем небеса скроз осу. 
У тај час одустајеш да протумачиш све то 
историји, вековима и космосу.

Када је 14. априла 1930. један пуцањ означио крај живота Великог 
Владимира, било је шпекулација да су га убили агенти НКВД-а, 
између осталог и зато што је он био човек који је Сергеју Јесењину 
замерио што је извршио самоубиство. Ипак, људи који су га добро 
познавали, као и опроштајно писмо које је за собом оставио, указују 
на то да се песник убио не могавши више да поднесе усамљеност и 
свакодневицу у којој је и његова веза са Љиљом Брик постала суви-
ше обична, можда чак и празна. Иако су у његовом животу постоја-
ле и друге жене, иако је Љиља била удата и у сталним покушајима 
да мужу, који је, иначе, паралелно живео са својом секретарицом, 
покаже како је лепа и пожељна и занимљива другим мушкарцима, 
извесно је, а то показује и његова поезија, да је она била његова нај-
већа и права инспирација. Потврду о томе налазимо и у преписци 
коју је водио са њом, где стоји да је Она била његова инспирација 
и једина права љубав. Брикови, који су припадали слоју богатих 
људи, после упознавања с Мајаковским продали су своју лепу, лук-
сузну кућу и купили стан у улици у којој је он живео. Касније су 
живели у истој згради, па на истом спрату и на крају у истом стану, 
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у коме су зидови били потпуно голи, а књиге нису могле да стану 
у собу, па су биле поређане у орману, на степеништу изван куће, 
тако да је Љиља морала да облачи бунду сваки пут кад је хтела да 
узме неку књигу, јер је напољу било веома хладно. Тако је Мајаков-
ски дуго са Бриковима живео у некој врсти брачног троугла. Ако је 
неко од њих био на путу, писао је осталима, и та преписка најбоље 
показује колико је Мајаковски волео ту жену, коју су многи његови 
пријатељи сматрали површном, лакомисленом кокетом. Многа од 
тих писама уместо његовог потписа имају нацртаног пса, што је 
требало да симболизује његову оданост. У једном писму из 1918. 
стоји: „Никуда не идем, од жена се одвајам помоћу три-четири сто-
лице, да не удахнем штогод штетно.”

Иако је била алфа и омега његовог постојања и стваралаштва, 
Љиља је о Мајаковском у својој аутобиографији готово хладно запи-
сала: „Мој супруг је био више опчињен њиме него ја. Мајаковски је 
био геније, али нисам волела бучне мушкарце. Такође, сметала ми 
је његова висина због које је изазивао пажњу пролазника.” Дакле, 
хладно, незаинтересовано, са дистанце, као о било ком познанику, 
као да то није био Владимир Мајаковски, творац најпознатије љу-
бавне песме њој посвећене – Облака у панталонама, у којој постоји 
и стих: „не мушкарац, него облак у панталонама”. Мајаковски је 
очигледно био свестан те хладноће, чак је неким пријатељима по-
верио да мисли да управо Љиља руске агенте обавештава о сваком 

Љиља Брик и Владимир Мајаковски
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његовом кораку. Можда у свему овоме треба тражити узроке њего-
вог самоубиства. Он, који је, такође, аутор стиха „зауставите плане-
ту, желео бих да сиђем”, у опроштајном писму још једном јој је дао 
предност над свима и још једном је сведочио о својој љубави. Иако 
се у том писму обратио свима, рекао је: „За моју смрт не кривите 
никог, и молим вас, не сплеткарите! Покојник је то највише мрзео. 
Мама, сестре и другови, опростите, ово није начин, другима га не 
препоручујем, али ја нисам имао излаза. Љиљо, воли ме…” И мало 
даље, док набраја чланове своје породице, њу ставља на прво ме-
сто, испред сестара и мајке. У том тренутку, она је била у Берлину 
и негирала је да се убио због ње, сугеришући да је једноставно био 
склон суициду.

Њено име и презиме се често пише иницијалима „Л. Ю. Б.”, 
што су прва слова руске речи любовь – љубав. Као Владимир Маја-
ковски, и Љиља Брик, додуше у својој дубокој старости, у 87 годи-
ни, извршила је самоубиство. Баш као у спиритуалном Волођином 
епитафу: „Љубавни се чун о стену разбио”.

(Милосав Буца Мирковић био је један од сталних сарадника Mons 
Aureus-a. Ово је последњи прилог који је доставио нашем часопису, 
и то 11. јула 2013. године.)
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Градимир Стојковић

КАД ПИШЕШ ПО ПРЕПОРУЦИ

Дошло време па нам директор нареди да поскидамо Титове слике, 
како нам рече, „са зидова канцеларија, зборнице, трпезарије, би-
блиотеке, фискултурне сале, школских учионица и кабинета, јед-
ном речју, одасвуда, ако сам нешто заборавио да наведем”. 

Због Титове слике имао сам одмах, првих дана рада у школи, 
проблема. Али то је друга прича... 

Дакле, поскидасмо Титове слике „одасвуда”, а онда дође нова 
наредба: да се окаче слике Светога Саве „на зидове канцеларија, 
зборнице, трпезарије, библиотеке, фискултурне сале, школских 
учионица и кабинета, једном речју, свуда где су биле Титове слике”. 

Ето проблема: где набавити слику Светог Саве? 
Неколико слика је нацртала наставница ликовног, али... то 

није било то!
Урадили су црно-беле фотке моји клинци из медијатечког 

Атељеа младих талената, али... то није то! 
Напокон, позвао сам свог издавача и аквизитера и, наравно, он 

је имао свакојаке слике баш Светог Саве. Тај човек је знао како дишу 
школе, а познавао је све школске директоре, педагоге, психологе, 
библиотекаре и готово све учитеље и наставнике српског језика. И 
сви су га веома, веома волели: давао је врло примамљив рабат. 

За дан један дође он у школу, затвори се у канцеларију с ди-
ректором, после наврати и код мене, рече: да ме види и захвали ми 
за посао... 

И би школа искићена сликама Светог Саве. Мали проблем се 
јавио на појединим зидовима: тамо где је Титова слика била већа, 
па се около Светог Саве појавила бордура боје неизбледелог зида...

А у школском холу, на највећем бочном зиду, наставник Ћира 
је исликао веееликог Светог Саву. 

И све би било у реду, да није стигло писмо из Министарства 
просвете с препоруком: деца треба да сазнају што више о Светом 
Сави, а потом да пишу о њему и да га цртају. 

Сазвао је директор посебно Наставничко веће и прочитао 
препоруку. Наравно, Веће је донело одговарајуће одлуке и – ето 
деци посла! 

Писали и цртали, цртали и писали и онда је неком од клина-
ца (а мислим да знам ко је то био, препознао сам и стил и рукопис 
свог медијатечког пулена) дојадило, па је једног јутра, уочи просла-
ве Савиндана, на школском зиду освануо графит:
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ВОЛИМ СВЕТОГ САВУ ЈЕР ОНДА НЕМА ШКОЛЕ.
Сви су, не знам због чега, сумњичаво гледали у мене. Ја са тим, 

часна реч, нисам имао посла, бар не непосредно. А кад ме је ди-
ректор позвао у кацеларију, било ми је јасно да сам „окривљен” за 
тај графит. 

Но, испало је понешто друкчије. 
– А како би било да напишеш песму за прославу? – рекао ми је. 
Изговарао сам се и финтирао на све начине, али је остало на 

директоровој препоруци:
– Па пробај! Шта те кошта...
Пробао сам. Написао. 
Прочитала моја библиотекарка, прочитале наставнице и про-

фесорке, психолог, педагогица и сви су ме редом саветовали да то 
не показујем директору.

Показао сам му. Прочитао је, па ми рекао нешто ружно, што 
није за објављивање. 

Тако сам за њега постао неупотребљив као школски песник. 
Дефинитивно.

А песму сам објавио у првој збирци песама намењених деци, У 
овом шашавом животу, у Београду 1991 године. 

СВЕТОСАВСКА ПАРОЛА

Од самог министра 
добио задатак
директор једне основне школе
да ђаци напишу због чега
Светога Саву воле.

Смишљали наставници,
домар и теткице.
маме, тате, деде и баке. 
И учитељи су чак запослили
своје ђаке прваке.

А изјутра је на зиду освануо
графит ђачке пароле:

„СВЕТИ САВА ЈЕ ПРВА ЛИГА
ЈЕР ОНДА НЕМАМО ШКОЛЕ!”



Д
О
БР

О

145

145

•
Сетих се, ето, ове епизоде из свог живота, везане и за једно обећа-
ње. Рекох тада да у животу нећу да пишем „бубице и зеке за бате 
и секе”, а то вам дође оно кад се бекељите и кревељите, изигра-
вате кловна и будаласате се, е да би вас деца заволела. Постоје и 
они други, песници наравно, који умеју да расплачу маме, бабе, 
тете, ујне, али и васпитачице, учитељице и наставнице. Они који 
превлаче гудалом по ге-жици, разумевајући све те запостављене и 
несхваћене несуђене принцезе у овом суровом времену. Нећу и не 
могу као они. То вам је посебна братија, која је од тога направила 
добар посао и од тога живи. Машала, уметнички капитал! 

Ипак, овде раздужујем један морални дуг. Открио сам песни-
кињу која врло добро зна шта хоће да учини својом поезијом, пе-
сникињу која не прихвата половична решења и то ми се допало. 

Објављујем њену поему. 
Њој је место у целости овде, где је ДОБРО.
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Снежана Павловић Богојевић

КАД ОДЕ НОЋ И ДОЂЕ ДАН

НОЋ

Ноћ је завукла руке дубоко у џепове,
мање због хладноће, више од досаде,
и док је Месец сребрном бојом
премазивао црепове,
(као што мама палачинке маже мармеладом),
лутала је градом,
кô што морем лута брод без посаде.
 
Ишла је пешке,
вукући помало ноге;
јер Ноћ има ципеле тешке,
оковане помрчином – да дуже трају,
зато што ћошкове мора да обиђе многе,
буџаке разне
и паркове, на крају.

Зато је вукла ноге.
А пешке је ишла
(то знају и врапци на грани)
зато што ноћу – шта?
Па и лифтови спавају,
и тролејбуси, и трамваји...
Око поноћи кажу они: „Да,
нека се Ноћ слободно возика около
ако има чиме, ко јој брани?!”
А онда се у своје топле јоргане умотавају,
певушећи један другом „буји – паји”.

Тролејбуси протегну високо своје троле,
трамваји се добро ушушкају у шине,
а лифтови зевну,
прошетају још мало горе-доле,
онако празни, тек да их жеља мине,
а онда и они у сан крену.
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Ни брига их није
што Ноћ већ боле ноге
од тумарања толиког;
разумевања нема
ни од Града тог, већ свиклог
на скитнице многе,
јер, мисли он: „Ако се баш уморила –
нека легне мало,
нека одрема.
Што јој је толико стало?
Па ништа није хитно!”

Нема појма Град,
иако је паметан, и велики, и стар,
да се, ако Ноћ заспи (што је врло битно),
одмах све друго пробуди.
А то је веома важна ствар!
Јер, не може се будити тек тако –
па дечица само што су легла!
Ко ће им чувати сан?
Мислите – то може свако?

Е, па не може. То ради Ноћ!
Све док не дође Дан,
она се упорно труди да се деца наспавају.
Замислите: Ноћ задремала! Једноставно – побегла!
А деца у сну расту.
У сну лете до ко зна каквих места
и ко зна каква све закопана блага ископавају!
Док она сасвим мала (то је појава честа)
радо у сну и разговарају.
На пример – са својим најдражим медом.
Сити се испричају.
И чаврљајући тако, имена разна
разним стварима дају редом...

Све док кроз прозор не улети Јутро,
у свом отменом бледилу.
Па како да их онда
Ноћ остави на цедилу?
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Како да им ускрати та, у сну, ћућорења?
Тако немарно, кô из ината.
Нарочито ако те шврће, онако будне,
знају да пијукну повремено
тек неко „мама” и „тата”.
Друге су речи им напросто чудне...

Неће заспати Ноћ!
Мудра је она. И брижна кô бакин длан.
И колико год да се уморила –
неће пасти у сан.
Нек прича ко шта хоће.
Јесте да треба обићи све куће и сто балкона,
стрпљиво и полако,
кô неки стари фењерџија
у древна времена она.
И јесте да је пешке теже
и да јој се пертла сваки час одвезује,
па мора да застане и да је свеже.
Али – то не може свако:
да дечји чува сан!

То може само она, јер јако јој је стало.
А ускоро ће и смена –
Дан само што се појавио није.

Још дубље је у џепове завукла руке.
Већ је и огладнела помало.
А онда, загледајући успут олуке –
виде како је птичица нека
успела на самом врху, без буке,
слатко мало гнездо да свије
и сада спокојно спава у њему,
иако је напољу хладњикаво и влажно.
Зна да и деца спавају још.
И док спавају – расту.
А то је једино важно...
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ДАН

Дан је искочио из својих сунчаних кола,
са својим лаким, белим шеширом
и својим танким, сјајним штапом,
(права лола),
знајући – нестрпљиво га очекују!

И сада његови брзи кораци одјекују
плочницима, пробуђеним и помало жмиркавим.
(Ноћ само што је отишла на спавање.)

А мирис свежих кифли
проноси поветарац на длановима пиркавим,
изнад њих, и као да их чика.
Кочијаш Јутро окрену кола,
потера облачке коње и још једном одмахну Дану.
Каква је то била слика!
Касније, послаће Вече да по њега дође.
Дан се мало склони у страну
и рече: „Какво је то излежавање?!”
Па поче редом децу да буди...

Он зна како пролети зачас
то време за забаву и игру,
које им он донесе.
И онај поглед дечји, разочаран,
кад он оде, добро му је знан.
Зато се труди.
Јер, док си дланом о длан,
већ Вече разгрће завесе
на прозорима – да уђе сан.

Поскочи, зато, и заврте се,
сасвим имитирајући чигру,
па им из џепа, као из кесе,
прегршт понуди бомбона:
једна – жубор славине док се перу зуби,
друга – бицикла двоточкаша цвркут звона,
трећа – златна прашина која веје
из трубе кад се труби
или из очију детета које се смеје
и тако редом...
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И док на улици трне
последњи трептај неона,
Дан децу засипа неким чудним слаткишима
и певуши.
После ће скокнути да провери
још неке ствари:
у дворишту – мајицу која се суши,
(да пожури, закасниће у школу!),
гвирнути да ли су сређени ормари,
(јер, ако нису, да ли за то имају дозволу)
и томе слично.

Не треба схватити ништа лично,
Дан је помало и чувар реда.
И воли да је све чисто.
А, некако, и све најбоље види.
Он води рачуна о томе кад је уторак,
а кад среда,
да не би све било исто...
Клацкалици у парку помогне да заблиста,
бубици да се искобеља
испод некаквог листа...
Списак је баш дугачак.

Зна то и жути мачак, под кровом,
што брише наочаре
и мрда брком;
зна да му Дан, ни за какве паре,
не би дозволио да смаже оног врапца,
кога је, пре неки минут,
мало скоком, а мало трком, гањао.
А и наочаре су му старе,
можда га није ни видео,
можда га је само сањао.
И са њим, у сну, играо „шапца-лапца”.
Уосталом, оно парче сланине
било је баш добар доручак.

Да, да, реда мора да буде,
ред мора да постоји.
Дан се о томе стара.
Не треба свако свакога да се боји,
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нити свако свакога да вара.
Ако га пусти, тај мачак
што сада јури врапца –
сутра ће ловити људе.

Зато Дан, крајичком ока,
и мало са висине, будно мотри.
И брине:
о жапцима и псима,
о мостовима и реци,
ал’ највише – о деци.

Она, тако насмејана,
и са толико воље,
радознала без престанка,
она што све умеју много боље
и свашта, у ствари, знају,
(јер нису уопште тако мала,
чак су од многих људи већа!)
та деца што и Дан чине лепшим –
могу се попети до највиших грана
највећег дрвећа
и цео свет учинити још већим.
Зар се то не зове срећа?!

Дан је ускочио у своја сунчана кола,
са својим лаким белим шеширом
и танким сјајним штапом,
(баш права лола!),
задовољан прилично.

И завалио се, мислећи како је сада
миран све до Јутра.
На кочијашевом седишту
чекало га је Вече лично.
Лаку ноћ!
И довиђења до сутра!
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(Снежана Павловић Богојевић рођена је 1960. у Неготину. Завр-
шила класичну гимназију. Студирала на Филолошком факултету. 
У Београду живи од јесени 1979. године. Имала своју рубрику у ча-
сопису за децу Дечји одговор. Гостовала у емисијама Радио Београда. 
Објављивала повремено у електронским часописима Кишобран и 
Слова на струју.)
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Добрила Бегенишић 

ФОНД ОДЕЉЕЊА СТРАНЕ КЊИГЕ НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ СМЕДЕРЕВО

Народна библиотека у Смедереву поседује фонд стране књиге ка-
квим може да се похвали ретко која библиотека у Србији, укључу-
јући и библиотеке чији је то примарни задатак, дакле, оне које се 
налазе у изразито мултинационалним срединама. На десету годи-
шњицу од оснивања 2002. године, збирке фонда стране књиге уве-
ћане су скоро десет пута, тако да данас броје преко 10 000 јединица 
библиотечке грађе.

У изради колекција стране књиге поштовани су сви међуна-
родни стандарди, почевиши од смерница набавне политике, ка-
дрова, простора. Публикације су набављане строго селективно, 
поштоване су жеље корисника кад год је то било могуће, праћени 
су модерни трендови у библиотекарству. Поштована је и старосна 
доб. Заступљене су публикације за све узрасте: за децу, за тинеј-
џере и за одрасле. Посебне похвале заслужује фонд за младе, који 
су сами по себи специфична групација корисника, a којима се не 
посвећује довољно пажње у јавним библиотекама у Србији, чак ни 
у изградњи фондова српске књиге. Формирање фонда за младе, 
када је Одељење стране књиге у питању, могао би да буде модел 
који би требало применити у јавним библиотекама у Србији.

Успешна набавка и квалитетни кадрови који се баве фондом 
стране књиге допринели су да се профилише Одељење стране 
књиге, које данас ради као самостална јединица у оквиру библио-
теке и у којој је обрт фонда на завидном нивоу.

Све књиге обрађене су у локалној бази података, која је пре-
тражива из целе библиотеке, распоређене су по језицима, сложене 
према УДК систему и налазе се у слободном приступу.

Богат фонд стране књиге био је основа за израду каталога 
Фонд Одељења стране књиге Народне библиотеке Смедерево (2002–2012), 
који, као посебно издање, у оквиру своје богате издавачке делатно-
сти, објављује смедеревска Библиотека. У каталогу су абецедним 
редом пописани сви наслови који се налазе у фонду стране књи-
ге, који чини 6037 библиографских јединица на 17 страних језика. 
Библиографски опис јединица је на језику и писму публикације, 
одредница је латинична, а при формирању одредница поштован 
је етимолошки облик имена аутора, док је код књига штампаних 
грчким и ћириличним писмом примењена одговарајућа трансли-
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терација. Уз сваку јединицу наведена је сигнатура књиге, чиме се 
корисницима поједностављује претраживање и поручивање књи-
га. Каталог прате и регистри: ауторски (јединствени и по језици-
ма), стручни (према систему универзалне децималне калсифика-
ције) и регистар наслова (по језицима). 

Приређени каталог представља веома драгоцен приручник 
који омогућава да корисници добију комплетну информацију 
о фонду стране књиге у Народној библиотеци Смедерево и да 
једноставније користе тај фонд.

Каталог је намењен корисницима, али и стручној јавности и 
колегама библиотекарима који у својим библиотекама поседују 
или тек планирају да оформе сличне фондове и може послужити 
као узор за израду оваквих каталога у будућности и у другим би-
блиотекама. 

Имајући у виду напред речено и предани рад који је резул-
тирао изузетним фондом стране књиге, о чему сведочи и попу-
ларност овога фонда и број његових корисника, сматрамо веома 
значајним објављивање ове књиге која представља корак даље у 
унапређењу корисничких услуга Библиотеке.

Надам се да ће објављивање овог каталога подстаћи и дру-
ге библиотеке у Србији да се позабаве фондовима стране књиге, 
користећи методологију рада на фомирању и профилисању тога 
фонда каква је примењена у Народној библиотеци у Смедереву, 
а коју чине: препознавање значаја фонда стране књиге од стране 
руководства библиотеке, јасно постављен дугорочни циљ, велико 
залагање и предани рад, лични и професионални ангажман би-
блиотекара (контакти са свим релевантним факторима у Србији, 
контакти и сарадња са страним амабасадама и културним центри-
ма), рад на популаризацији стране књиге. Сви побројани фактори 
и тимски рад дали су изузетне резултате који се огледају у одлич-
ном фонду стране књиге који служи на велику част његовим осни-
вачима, а представља велику корист за кориснике. 
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Бранка Ристивојевић

КАТАЛОГ У СЛУЖБИ КОРИСНИКА

(Биљана Живановић, Јелена Јеремић, Фонд Одељења стране 
књиге Народне библиотеке Смедерево 2002–2012, Народна би-
блиотека, Смедерево, 2013)

Каталог Одељења стране књиге Библиотеке Смедерево ауторки 
Биљане Живановић и Јелене Јеремић открива јавности садржин-
ски богату и стручно профилисану збирку прикупљену током 
прве деценије постојања. Посебној вредност фонда, поред збирки 
класичне и савремене књижевности и референсне збирке, допри-
носи корпус литературе намењене тинејџерима, што је сасвим нова 
појава у нашим јавним библиотекама где се фондови стандардно 
деле на дечији и фонд за одрасле кориснике. Збирка је, како се 
може видети из Каталога, богата и сликовницама и уџбеницима за 
учење страних језика. У каталогу су пописане све монографске пу-
бликације приспеле у фонд од 2002. до 2012. године (6 037 библио-
графских јединица). Будући да фонд стране књиге још увек није у 
целини доступан путем узајамне библиографско-каталошке базе 
података COBISS.SR, овим стручно урађеним каталогом подаци о 
фонду постају доступни најширој јавности.

Грађа је подељена у 17 целина, према језицима публикација. 
Кроз каталог je доследно спроведен принцип јединствене одред-
нице. Одредница је латинична, грчко писмо и ћирилична писма 
транслитерирани су према Правилнику и приручнику за израдбу 
абецедних каталога., Дио 1, Одреднице и редалице Е. Вероне1. Ка-
талошки опис рађен је у складу са Међународним стандардним 
биоблиографским описом (ISBD)2 и Правилником и приручником 
за израдбу абецедних каталога. Дио 2, Каталожни опис Е. Веро-
не3. При избору елемената ауторке су се руководиле приручни-
ком Скраћени каталошки опис монографских публикација према 
подскупу елемената у UNIMARC формату М. Бабовић и С. Јан-
чић, 14. Стручна класификација урађена је према универзалној 
децималној класификацији (УДК). 

1 VERONA, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 1, Odrednice i redalice. – 2. 
izmijenjeno izd. – Zagreb: HBD, 1986.

2 Međunarodni standardni bibliografski opis (ISBD). – Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2009.
3 VERONA, Eva. Pravilnik i priručnik za izradbu abecednih kataloga. Dio 2, Kataložni opis. – Zagreb: 

HBD, 1983.
4 БАБОВИЋ, Мирјана, ЈАНЧИЋ, Светлана. Скраћени каталошки запис монографских пу-
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Информативности и прегледности каталога доприносе чети-
ри стручно урађена регистра и двострука нумерација каталошких 
јединица.

Искуство смедеревских библиотекара, сада доступно кроз 
овај Каталог, може послужити као узор стручњацима у јавним би-
блиотекама како се формира и профилише збирка стране књи-
ге. Публикације разноврсног садржаја намењене различитим ко-
рисничким групама доприносе да библиотеке постану „кључна 
средишта неформалног образовања и подршка сваком грађанину 
на једном месту”.5 Тако јавне библиотеке у локалној заједници по-
стају установе од прворазредног значаја – од места за учење до ме-
ста за забаву и креативно трошење слободног времена у будућем 

„друштву знања”, како се дефинише друштво XXI века.

бликација према подскупу елемената у UNIMARC формату, Београд: Народна библиотека 
Србије, 1998.

5  http://www.matbibli.rs.ba/Download/PulmanPrevodFinal.pdf
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