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Иван Негришорац

ХАЧКАР. НЕВИДЉИВА ЦРКВА, ТОРАЊ И ТЛОЦРТ.
АНЂЕЛИ ПОЈУ
Бабкену Симоњану

Око мене аутомобили зује и брекћу,
А црква чује, ухом амвона, како голубице
На њен срушени торањ слећу. И оком
Иконостаса, сва даље, зуре у зрак
Који с неба, на часну трпезу, анђео баца бели.
Он с нама седи у овој дивљини звука,
И храбри нас да душа не закука, да нас
Не повуче надоле мука, у свет где ћути
Камен, где је здробљен сваки знамен
Оног који је распет.
Своју кожу берем на шиљак,
Кука о мени једина пева усред овог хора
И ритмике дивљих мотора. Душа ми
У цркви иште спаса, у њој лежиште тишине
Једино ме теши и биште. А онда, уздахнем,
Нем, плућима пуним кандила, миомириса
И тамјана: тад почне да диже ме
Понад земље, врх амвона, све ближе
Крсту иконостаса, па пут куполе,
До Божјег трона и лица Пантократора.

ОРФЕЈЕВИМ ТРАГОМ

На месту где су некад
Биле двери јерменске цркве,
Крстим се с три прста на челу,
На срцу и телу. Улазим у тај простор
Да дотакнем мртве, да скинем с крста
Заборављене жртве и у простор
Светлосног гроба, анђелу белом
Принесем кости, моје и твоје,
Које надживеће овога доба спасење.

Увис, сад је ора да увис кренем!
Да ми на лицу бора почне да пише
Поруке чудне, ситни брзопис кише.
А кад пукне светлост у дну душе,
Ја се тад пренем, ко тврди хачкар,
Тамо, у престоном граду, у Вану,
У којем сам тек црквени темељ
И торањ невидљив, барјака
Крпа и прашине хрпа.
Пробудих се, смрскан,
Врх страшне зоне, где јато ме
Орлушина кљује и дрпа. У мене
Простор улази и прстима дотиче
Светиљку лица. Та светлост у мени, трошном,
Спава, док под куполом ума, сија нежна,
Богочовечанска глава! У тој светлости
Анђели поју оловну тугу: твоју.

ПЛАЧ ПИЈАНИСТКИЊЕ ВИДЕ ВУЛКО
ВАРАЂАНИН ЗБОГ РУШЕЊА ДВОСПРАТНЕ КУЋЕ
ЈЕРМЕНСКЕ ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, НЕГДЕ
С ПРОЛЕЋА 2016. ГОДИНЕ
Ви мислите
Да сам ја мртва?
Да сам у прах праха
Претворила се, у грумен земље
На гробу, по којем пси и мачке
Сложно измет свој гомилају?
Мислите ли да ми, међ корење дрвећа
Сплетени, не умемо у муци да прозборимо?
Ослухните таласиће Дунава,
Ћарлијање ветра и зуј пчелињи
Са процвалог багрема, па ћете тек-тек,
У звучној даљини, посмртни чути марш,
Шопенов, како клизи низ моје земљане прсте,
Па са плачом ми грленим, са гугутом голубова,
Са кликтајем галебова, са црним штеткањем
Гавранова, у врзино се коло уплео!
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Зашто, побогу, рушите
Ову дивну кућу? Куд сте цркву
Разградили, сву грађу којекуде разнели
По градским трговима и парковима,
Што сад и црквену општину
Разваљујете? Зар не чујете три мушка гласа,
Градитељска, како туле над овим поприштем,
А ја им, клавирском пратњом, замаха дајем?
Обећаше рушитељи да ће фасаду
Ове дивне куће очувати! Уградиће је,
Веле, у то џиновско чудо, што не приличи
Као замена за цркву! А ја вам кажем:
Ништа је то, незнатна царина да се преко реке
Чамцем у подземно царство превезе!
Ситан је то улог, њим се душа
Искупити неће!

ОРФЕЈЕВИМ ТРАГОМ

И зато: немојте мислити
Да смо мртви сви ми, који, под земљом,
Век свој векујемо! Будно ми пазимо,
А кад рушитељски подвиг начините,
Ми се на месту злочина окупимо. Дођите и ви,
Помолите се у тишини, склопљених очију,
Па чућете како тихо, нечујно мој клавир плаче:
Та – на – на – на – на – на – на –на – на – на – на!

НА ДУНАВУ, НА СПЛАВУ. БАШ ЧЕЛИК
Дан силази све ниже: на далека брда,
Међ дрвеће, у мир дремљиве реке.
Бродови бели повремено склизну
У још бељу даљину. Ту, где у прошлост
Претвара се тренутак у којем још дишемо,
Влага и запах муља нам у ноздрвама и уху ромори.
Шта то шапуће сутон? Какву казује
Причу препуну шкрга? Ћутим,
Посматрам црне чамце и рибаре с пецаљкама
Што залазе међ врбе и лакомислене тополе.
Свугде су зелене крошње и снага биља. Само сунце,
По далеким облацима, крваве баца испљувке.
А ја знам да тамо, на воденој равници,
Где беле љуспице светла на заласку и увело лишће
По таласима реке дрхте, тамо се једна страшна,
Невидљива линија пружа. На њој
Престаје лепота јоргована, божура
И ружа: ту је ледена ћутња и змијска мужа.
А кад само за корак, у дубину,
Преко те линије се спустиш, ту већ почне
Да сева и грми, пуца и тутњи. Свет се љуља,
Далек од реке, биља и речнога муља. Окренеш се
Лево, окренеш десно, а оно: у деветој си соби,
Из ње, братац, ни макац!
Не силази даље, јер вратити се
Нећеш моћи! Очи у очи са подрумском немани,
У гвожђу закованом, жедном и гладном: оно те
Крвавих чељусти зове. Ако том чуду воде даш, тад кожу
Бери на шиљак и на срамна спремај се дела!
Црни те чамац чека, а бели отпловили су броди!
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ПРВИХ ПРОЛЕЋНИХ ДАНА 1930. ГОДИНЕ,
ПРЕМИНУЛИ МИЛАН
САВИЋ ЈАВЉА СЕ У СНУ СВОЈОЈ КЋЕРИ АНИЦИ
Немој ми рећи,
Душо моје душе, да не разумеш више
Слатки пој, што разлива се из топле ми
Гуше, док грлим сунце и пчелињи рој.
Дође ми тренут ове ледне суше,
Којој не знам лик ни чаробни број.
Ништа ме у рај увест неће, покоја
Немам за просторе среће.

Сад кад све прође,
Кад највећа дела и занос,
Све се претвори у прах, ја јасно видим:
Спој душе и тела, то је сто на ком се
Бог и Ђаво, Страх и Нада кладе
На жетон опела. Јер, Фауста ми,
Он бар није плах: „Што имам,
Видим као у даљини.
Што нестаде, то
Имам уистини.“

ОРФЕЈЕВИМ ТРАГОМ

Написах много,
Оправдања нема: расипах снагу
На тај силни рад, у ком анђео ми
Анђела задрема, а у души наста празнина
И јад. Тело се мучи, за вечност се
Спрема, ал за живота ја доживех слад:
Кад груну извор, та небеска
Чесма, кћи ми се роди,
Над песмама
Песма.

ЛАБУДОВИ У ЗИМОВНИКУ, НА НОВОСАДСКОМ ШТРАНДУ.
ПАЛИМ СВЕЋУ, ЈЕДНОГ ХЛАДНОГ ЈАНУАРСКОГ ДАНА
Да ли ова река
Одиста у мит отиче,
Да ли клизи у вечност
Попут ножа који брат, нежно,
У трбух забија брату?
Сад сам лабуд,
Сутра голуб, а прексутра
Стуб црквени, потпорни,
На којем иконостас небески,
На плећима Божју кућу носи.
А чукундеда, давно,
Казивао ми како је његов наврндеда,
Још дечаком, на реци, гледао јато лабудова
Како се купа, а онда скинуше огртаче,
Перјане, и девојке прелепе синуше, у води.
Један је огртач, вели,
Са обале успео да украде, па се лепотица
Никад у лабуђе тело вратила није.
Њу је мој архипредак за невесту, без мираза,
Узео: од тад смо витки, белопути.
Сад, гледам у реку као некад: мутна је,
Надошла, по њој оборена, натрула дебла
Плове. И, гле, сад сам црни постао
Лабуд, одсеченог врата. Око мене
Снежна плахта, а по њој крваве мрље.
Овакву сцену хиљаду сам пута
Гледао, хиљаду пута вратови моји
Секиром су сечени: моја безглава тела
Под лед бацана. Тишина у мени одјекује, и одјекује,
А кажипрст се у свећу, воштану, претвара.
У додиру с белим ваздухом, свећа се,
Сама од себе, разгорева! Моја суза, лабуђа,
Низ дуги врат ми клизи, у леден нож се претвара!
Видим: Каин је поново спреман да брата позове у поље,
На реку, где лабудови плове!
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Зоран М. Мандић

ОКРУГЛО ПИСМО ЕУКЛИДУ И БРАТУ

Све је тако округло
На врху кугле
Као у њеном подножју у
Библиотекама скривеним у мраку
Катакомби
Поређаних једна поред друге
Као станови
Као стогови
Као непосредне стварности чије су
Збиље сложене у данима
Што се прате попут природних
Бројева
Округло је двориште и њених
Комплексних бројева
Округлије од кругова на води и
Метастазичних округлина сенки
Слика о којој је реч потпуно је
Округла
Њено трајање је кружно и
Представља
Круг добро одмереног цртежа у
У коме је човек током историје свог
Настанка
И многих сурових ратова
Стављао речи
Одвајао их запетама по начину
Дисања и чувао од себичног
Царства тачака
Које увек на крају приносе друге на
Жртвеник
Окончавају дах
Пресецају речи на пола по слабинама
По уклетом резу сугласника
Змија је иста округла када се окоми
Када катапултира поскока из себе са

ОРФЕЈЕВИМ ТРАГОМ

Брату Душану

Округлим отровом и уједом округлим
Наше округло кретање округљује нам и
Мисли
Округлу песму диктира
Чак и усред Маљевичевог квадрата на чију
Адресу шаљем ово округло писмо
Највећем мастодонту геометрије
Еуклиду и мом рођеном брату
Душану као
Најпоузданијем сведоку

НИСАМ УСПЕО
Чак ни позив из
Штокхолма није стигао
А птице гласници одлетеше
Некада некуда
Можда су привремено слетеле на
Гроб Алфреда Нобела
Можда су заборавиле и да лете
Остадох тако сам без вести и сазнања
Као маринац у
Зеленој вијетнамки пред
Постројбама многих који тражише да говорим
О сликарству као занату слепца
Који не слика оно што види оно што
Сам себи каже шта је видео и о
Другим мислима Пикаса уроњеног у
Задоцнеле одговоре љубави и то све
Пред вратима амбара опалог лишћа
Узвик - Нисам успео
Личи на изјаву с којом сам
Започео последње писмо успокојеној мајци
Не знам да ли су јој га уручили
Анђели чувари и хранитељи
Тамо одакле допиру њени дозиви препуни
Љутње за Штохолм и његове књижевне и
Друге пијане Деда Мразове
Љута је и на мене што сам се препуштао
Испуњавањима жеља амбициозних скоројевића
Незналица, лаика, аутсајдера, аматера и других лупежа

А тражили су подршке и за своје љубавнице за
Којекаква њихова признања
Из дана вртића и омладинских домова
Љута је с правом мајка на моја ћутања и
Нереаговања на недела
Свих оних који су света места и разна друга
Невладина удружења претворили у своја предузећа
Што све од свих као предводници
Својатају, отимају, пљачкају, просе и камче
Отварају нове школе и институте за бројање речи
За преваре и преваранства
Нисам успео да напишем књигу о неком новом
Хари Портеру рецимо како је из Београда
Отерао Вондера из Берлина и
Исмејао иследника Воликића из Малог Белића
Нисам успео да се запослим у
Најновијим велеградским нформативним новинама
А ни постао члан управе неког БСК-а
Ваљда свестан обавезе одржавања угледа
Усамљеног Маринца који не иде на славу код
Бећовића и Негрошића из Новог Места
И не клања се у црквама
Матице језичке која добре читаоце све више закида
Бројем карактера у салатарама својих анала
Нисам успео да постанем члан ниједне савремене
Комунистичке партије из које је непроветрени
Реконструктивни издајнички дух
Прешао у редове новкомпонованих страначких
Фотокопија на копну и на води
Нисам успео
Иако је успех, како је то неко лепо рекао
Састављен од низа неуспеха

ОРФЕЈЕВИМ ТРАГОМ
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ГАВРИЛО, ХРИСТОС И ТЕСЛА
За истим столом
Гаврилло Принцип и Христ
Трагају за српским болом
Утонуо у таму као Ван Гогов кист
У ћутњи гледају се и знају
Колико драматично историја не постоји
Како је све сумануто на крају
На коме се Србин Србина боји
А све то на палуби галије без трновог венца
Посматра Колумбо са јајетом у џепу
Охол као ситост намењена болесном штенцу
И безночност Аустроугара на његовом репу
Разговр би можда кренуо и боље
Да се Гаврилу и Исусу придружио Тесла
И да је Никола упркос Христосове лоше воље
Кренуо кроз свестлост да лебди и весла
У пољу избочина и низбрдица рима
Три Јерарха Света најсветлијих равнина
Отворише врата истине сваком и свима
О томе како се у песму историја сажима и прима
Са ризиком ризика у свакој строфи
Од леда, мастила, праха и меда
Са начином спасења у катастрофи
Коме је лакше да одустане него да се преда
КОМЕНТАР
Поезија једноставно све више измиче. Претвара се и подудара сама са
собом у безличју бракова у којима, као Етида, из једног у други жанр,
постмодернистички (у)скаче. Постоји, нестаје, а све то науштрб
изгубљеног идентитета. Поезија није уређен низ бројева и далеко је
од магије броја Пи. Она више не уме да живи ни од својих ризика,
од авантуристичких поређења мастила са прахом и медом, а ни од
јединства начина „спасења у катастрофи“. Лудило поезије је свуда
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око непостојања, као топла крв која полагано цури и капље из носа.
Бродски је то разумео верујући у начин на који је Кафка сецирао процес
обесмишљеног тела смисла.

Бајка је прича сакривена дубоко
Унутра испод покривача душе
Недодирљива попут срца и када затаји
Када се заустави усред дана или у сну
На чијим полицама се чувају уредно
Сложени паралелни дневници
Само би песник рекао – бајке
На вратима улаза у ту малу љупку библиотеку
Истакнута су правила за учлањење
Није лако постати неко ко ниси
Нити се уздати у милост рима које ће
Показати тајни пролаз
Једно од правила гласи
Улази полако
Међу шапатима има провокатора зато
Пази да те не одведу на другу страну и
Запамти да су на улици све жене лепе али
Када зађеш у њихове тајне
Пожелећеш да живиш у басни
Бајка је сурова замена за заблуду
Увек срачуната на борбу против
Измишљенх противника
У њеним недовршеним грађевинама
Нема никога осим влаге
Као последњим остатком разочаране воде
Праве воде су увек на путу откривања
Нове Америке
Тамо где су липе и кестени градоначелници
Басни које се не граничне бајкама нити
Примају мигранте из раја
У Христосовим метафорама може се
Прочитати и све остало из правила
Истакнутих на вратима улаза у
Малу љупку библиотеку из
Непревазиђених лепота мајке Русије

ОРФЕЈЕВИМ ТРАГОМ

БАЈКА

Верољуб Вукашиновић

ВЕТАР И ДАЖД
Кад срце твоје и ветрово
Поломе једно дрво чисто
Засадићеш стабалце ново
Али то више није исто
Кад малу кућу пуну снова
Потопе неке тешке кише
Тад изнићи ће кућа нова
Ал она стара никад више
Кад дажд и ветар скрше нешто
Што је у теби расло дуго
Ставићеш себи маску вешто
А то ће бити лице друго
И дажд и ветар једном бићеш
С њима ћеш сунцу пркосити
Тражићеш опрост и добићеш
Ал себи нећеш опростити

МЛАДЕ ГОДИНЕ
По мотивима белоруске
народне песме „Годи молоди“
Претворене у голуба
Моје мисли лете
Понад гора понад вода
На младост ме сете
Упрегните коње вране
У кочије беле
Да довезу оне дане
Из младости вреле
Што је прошло не враћа се
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Рекоше ми ати
Сад у другим кочијама
Ваља путовати
Преко реке клен је пао
Поломио мости
Вратити се неће више
Године младости

КРИК ЈЕЛЕНА
Богами близу шездесета
А ја никако да испрегнем
Себе из оних младих лета
И году своме да прилегнем
Све ми се чини да још хитар
Стари је јелен ал’ посрне
И залуд песма залуд литар
Из ока беже витке срне

ЛИПЕ
О како миришу на почетку лета
Старе липе испред Правног факултета
Као да дах божји у цвасти им цвета
Као да су сишле с неког другог света
Међу градски превоз трамваје и троле
Да мирисом спасу душу метрополе
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Богами јесен близу зима
По коси већ се иње хвата
Треба отићи с јеленима
Ал’ затворена шумска врата

РАДОСТИ МОЈА
Долази доба свеопштег кроја
Живота људских и неспокоја
Ближи се топот нечистог соја
А ти још певаш радости моја
Мирише цвеће отровних боја
И виртуелна сја параноја
У врту лажи нема им броја
А ти још певаш радости моја
Долази доба великог боја
Рат стршљенова и пчелног роја
Христос воскресе нада је твоја
Што рече светац радости моја
Светац Саровски из руског строја
Становник небеског перивоја
Који је певао и грашки гноја
Христос воскресе радости моја
Јер Васкрс јесте смисао споја
Молитве с песмом и лирског поја
Душе у грашки крвавој која
Још увек пева радости моја

ПОД ОСТРОГОМ
Нико ме тако дочекао није
Као под Острогом Свети Василије
Дао ми струњачу јастуче и ћебе
И звездано небо да упознам себе
Склонио облаке упалио свице
И од светског гара опрао ми лице
Уз хор зрикаваца што брује у стиху
У слух ми кануо молитвицу тиху
Окрпио ране окрепио биће
И принео души и храну и пиће
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ЈУТРО У ПЛУЖИНАМА
Песничка ријеч у Пиви и Коста
Радовић уз разговора бочицу
Исписмо јутро на језеру оста
Кап да упамтим Лазара Сочицу

ОРФЕЈЕВИМ ТРАГОМ

Преображеног у орах старину
Под којим седи јато ћирилично
За звучним столом епску песмарину
Бајо Пивљанин наплаћује лично

Небојша Лапчевић

НАДОЛАЗИ НЕКА ВОДА
Између Соломона и Хаилa Селасија је
баш толико времена колико од Херодота
па до Слепог Песника с гуслама.
Између Дијамантске сутре, прве кинеске
књиге до Конфучијеве доктрине
има баш толико времена колико од
лажне браде краљице Хатшепсут
па до ноћног ритуала жвакања коке
помешане с липовином.
Између тетоваже у Парижику
и персијског тепиха с мотивима номада,
купљеног на аукцији,
баш је толико времена колико од
хебрејског Атбаша па до
микрочипа у Маркесовом компјутеру.
Између овог и оног света
више неће бити времена,
кажу, надолази нека вода
преостала од потопа.

ПУТ ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ КИША
Не иди путем
Одакле долази киша
Да ти жеђ за лутњом
Ум
Не поплави
Не носи кост
Невидљиви крст
Само на језику
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За вечност
Душе
Не храни године
Земаљском храном само
Покрај реке
Руменило јабуке
Још одзвања вече
Твоја рука, моја јабука
Моја рука, твоја јабука
Не иди путем
Одакле долази
киша

Култура борави у оном што јесте.
Као кад две заљубљене птице
полећу ка новим стаништима.
То нису птице о којима је певао Хомер
и срицао у ноћи,
насамо их дописивао у честарима,
заплетене гране расплитао,
и прсте класја безнадежно,
и сновима одгонетао таласе,
дубоко замишљен над водом,
дубоко укорењен земљом,
дубоко у строфама и биљу,
дубоко око
памти црте лица
памти неког ко учитава стихове.
Он постаје наш памтивек
и спасава...

ОРФЕЈЕВИМ ТРАГОМ

POETICA MONOCULTURA

СВЕ ОНО ШТО НАМ ОСТАЈЕ
Све оно што нам остаје
цивилизацијска је нит
једни рекоше,:Аријадна није имала
паметнијег посла,
други рекоше, Египћани
су предуго рачунали на снове;
Сфинга је без очију,
трећи опет, од лирских капљица
Албија Тибула још се отрезнили нисмо.
Шта ће се догодити са стиховима
кад дах пресахне
и заборавимо свој глас?
Да ли кренути низбрдо или
горе ка небеским столицама
где још увек
хучи прарека сећања?
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Панта Лазић

ЦВЕТАЊЕ
Ала те волим Када ми поглед засенчиш сенкама својим
Када ми причаш чудне ствари Да би ме на живот привикла
А нарочито када ми ноћи узмеш и моје зоре ткаш У наручју
ме држећи
Али никада
Никада
Не волим
луђе
силније
патније
неразумније
Но када почнеш
Да зачикаваш
Еротизоване страхове
И набрекле ерогене пупољке

Поготово сећања
без којих умео не бих да те заволим
Пошто те сних
Не одричем се
Младости
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жеље
наде
и сећања

НОСТАЛГИЈА ГРАНИЦЕ НЕ ПОЗНАЈЕ
Да псето има крила
да пчела репину има
да хрчак мирише на јелу
и јасмин да пева
а жаба локвањ да носи уместо зеница
да ждребе златне ципелице обује
да прапорци веју попут снежних олујина
да песма цвета
да срца не вену
да ли бих те
препознао
на фотографији коју си ми с љубављу дала
на фотографији на којој љубав завидљиво чуваш
као да ћеш се вратит’
Као да ћеш се вратит’
иста,
бајко моја!
Не смећи с ума да и мене млада има
на фотографијама .

НАДАХНУТ КАЗАЉКАМА РУЧНОГ САТА
Нама би требало да је подне
и у један сат поподне
Баш овде
као у Грчкој
Онда се
не бисмо журили
Онда бисмо
увек
имали
више времена
за грљења
Онда бисмо се
волели
довољно дуго
Одавде до Грчке !!
бар од поднева
до поднева, ах! Читав сат .
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Милан Тодоровић

БЛУЗ НА ДУНАВУ
Блуз је када се добар човек осећа лоше

Мислилац из Смедерева 2015. AD

Бирам неке најлепше речи за тебе,
које, знам, не могу проћи некажњено.
Плаши ме сав тај свет са твог дна,
питома и подивљала модроплава меланхолија.
Древни Иштар, једна од четири свете реке,
која извире из самога Раја, говорили би Аргонаути.
Адом хуји шапат ветра, а ти, непредвидив,
купаш зидине деспотовог града.
Одмарам очи на твојој, сафиром и свилом зрака
преливеној пучини, лак и безразложно срећан сада.

У овим тренуцима мислим да ми није потребно ништа више.
Зажелим само да заиграм, као Грк Зорба и плесом призовем кише.
Као да опет учим пуним плућима да дишем,
седим у чамцу, штимујем гитару, пијем рум, док ове редове пишем.
Не, лажем. Ова песма без рефрена пише мене,
уз смртоносно заносни глас сирене којој мастило тече низ вене.
Зажмурићу на трен и бићу пират, Одисеј, Том Сојер,
пролетећy годишња доба, вода ће камуфлирати боје.
Упртим кажипрстом, око мене се речни анђели роје,
траже натраг своје, док бродовима судбину кроје.

ОРФЕЈЕВИМ ТРАГОМ

Шуме пенушави таласи, краду глас мору,
пожелим да поново окренут леђима граду ишчекујем зору.

Каква створења на твојим дубинама постоје?
Да ли би за тебе барку могао да направи Ноје ?
Вране се небеса, склапа капке мој утврђени град,
опкољен водом свирам му успаванку, уморан је и стар.
Огледају се куле као камене круне, чекају буру,
смеју се рибе, жабе и птице, завијају жице у Е – дуру.
Обала јутра, од маховине, блата и шљунка, чека,
руке старих топола пружају се, али мене грли река.
Кроз осушене гране, Сунце плете гоблен од злата,
лежим у чамцу и не тражим више ништа, не бојим се мрака.
Све је на свом месту, све је како треба,
желим само што ме нигде нема, низводно ме носи река.
Ни весла више немам, води ме нека жеља клета
негде где ме нико не зна, ка неком мору којег нема.
Да ли река може да сазри у океан,
да струји уназад, супротно од живота, снова и света ?
Трепери топли ваздух, већ је крај лета, шапуће ветар,
понека љуштура тешких лађа, над површином цвета.
Зарђала, заборављена, непокретна сидра заувек забијена у дно,
а, ја, данас, тако лаган, тако миран, губим под ногама тло.
Котрљају се полако, зелени, сиви, плави, троми таласи,
пролазе еони, а остају увек исте приче и насмејани аласи.
Дунав протиче мирно, моћан, светао и чист, као сан дечака,
гледам га из своје барке, сузним очима предака.
„Чувајте га“, зачух промукли глас на крилима ветра, из далека,
индијански завет поглавице Сијетла, у аманет да нам је „брат, река“.
Прошло је много година, корачам ка старом чамцу и запуштеној луци,
са фарбом, четком и гитаром у руци.
Поново слободан, у чамцу на Дунаву, спор као пуж,
штимујем гитару, волим џез и вежбам блуз.
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ХАМАРТИЈА
Ћутаћу гласније од неба. Помислиће
да сам и ја још увек будан.
Ћутим у самоодбрани јер, можда, тако треба.
Моја хамартија је очигледна, а сваки напор узалудан.
А суђаје, три залутале виле
из словенске митологије право у наше снове,
своје онирично неприсуство оправдавају
неизговореним пресудама и нечим што зовемо осмехом.
Чврсто жмурим и мрак почиње да цури
у астралне геометријске фигуре, у црвене крпеље,
зенице ћуте кроз прсте и светлост таме јури,
анђели чувари се крсте, а сат ван кутије жури.
Браним се чињеницом, вехементно сумњиво,
што сам рођен у пролеће, пријатељ два пса и две мачке,
свесним нехатом пењем се на Одеон сна,
у фетусном положају, према зиду, радује ме нови дан.

Ништа необично, неопростиво немаштовит дан,
вечерња магла обезглављује канделабре и људски врат,
хоризонт просутог галактичког мастила пење се на спрат,
помислих да много више заслужује овај брањени град.
На плафону престају да се роје
бели лептири, попут Роршахових мрља,
решавам и овај тест, не иде, а поглед ми срља
и струже сенке са зидова као палимпсест.
Јутро, цвркут, поветарац, лето, Сунце, не знам,
градација наде, епифанија, срећа све ближа, све стварнија.
Уместо птица лете картонски змајеви и јато харпија,
боли ова антиутопијска слика као празна хартија.

ОРФЕЈЕВИМ ТРАГОМ

Можда ћу као на филму, једном и ја
окренути леђа рекама, ко то зна, шетам кејом,
наговештај среће, све како треба, једноставан план,
штедим кораке, чувам дах, насмејан и сам.

Лоша је акустика овог нашег простора,
кабуки на наш начин, као кућа без прозора,
илузионисти са спретношћу кипова,
хамартија без стихова, улоге без ликова.
Не, оно није бласфемија и негација митова,
нити алхемија стихова и човекових хирова,
већ само жеља, људска, прастара и искрена
да се досегне правда и сазна истина.

САЊАР У ПРАГУ
Омаж Кафки
Увек у црном, бриљантни доктор права,
можда и сада сном Грегора Самсе спава.
Филозоф егзистенцијалиста из Боемије, града Прага,
Карловим каменим мостом шета, корацима без трага.
Преображај, ноћу носи костим писца,
гоњен неуротичним страховима цепа хрпу скица.
Прашки суперхерој, прерушен у чиновника,
открива злочине и језиву тајну Замка, без сајд-кика.
Јозеф К., алтер его, неподмитљиви камео,
пише о завери и стварима о којима није смео.
Спалити манускрипте, писати изнова и изнова,
бити члан „Прашког клуба“, заточеник ових стихова.
Инфициран истином и атмосфером његовог полифоног света,
тајновидац, човек-буба, апологет из подземља и гета.
Скроман стан, поглед кроз прозор на улицу док пише,
на столу марамица тетовирана крвљу, кашље, једва дише.
На стаклима паразитирају гроздови хладне кише,
он је шума нерава чије корене ветар немира чупа, брише.
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Крив је, што је овакав, звоне на полицијски час,
жив је, сумњив је такав, умреће „као пас“.
У „театру апсурда“, противник опште лоботомије са врха,
жилав и болестан, маргинализована и ендемична жртва.
Пријатељ ноћи, носилац сенке, чује коње и кочије,
то по њега долазе двојица у оделима, некуд га одводе.
Подлакћеног га спроводе да га живота ослободе,
отима се, на ивици снаге, смеју се две сподобе.
У шиљатој катедрали, хладном готском сведоку 19. века
неко га дозива, зна му име, поред исповедаонице га чека.
У сивим предграђима скупља доказе за своју борбу,
последњу вољу искашљаће једином пријатељу М. Броду.
Процес не престаје никад, пресуду одавно зна,
претпоставка кривице је необорива, немогућа је одбрана.
Са црног капута отреса маглу, прашину и погледе,
калдрмом слуша кораке, незаинтересован допушта да они победе.

Немоћан, лењ, јектичав и сам,
буди се као буба, стално сања исти сан.
Био једном на земљи несрећни Франц Кафка,
гост старог Прага, жртва терора Замка и оживелог мрака.

ОРФЕЈЕВИМ ТРАГОМ

Vocat ad своју савест, своје знање, господин К.
нестаје у стиховима, у ноћ, као у снегу траг.
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Војислав Бајакић

НЕДЕЉА. ПОЧЕТАК

Мислим да је прекасно да се мењам... Постао сам баш оно чега су се
моји и твоји родитељи прибојавали да ћу да постанем. Постао сам
звер јер нисам човек – ја нисам само једноставан спој два генетска
басена... ја сам индивидуа – мој живот има смисао. Анђеоска књига. Ја сам нешто исконско, наказно, као и само постојање што је...
а постојање је негирање алтернативних стварности других људи.
Постојало је неко друго време, када смо сви били једно, али, откако
зарађујем за себе, постао сам индивидуа.
Свако Божје биће умире само, једном или двапут дневно. Сваки пут када одбацимо део себе или своје личности, ми мењамо пут,
умиремо да бисмо досегли своје праве вредности. Свака длака, сваки нокат само је подсетник на нашу пролазност, а наше месо, као
такво, само је извор нове енергије. Свако од ових тела је нови извор
нафте, гаса или сектора за људске ресурсе. Сви ћемо ми да изгоримо за задатак који треба да испунимо пре него ли одустанемо
од идеје мира. Мир је могућ једино у периоду који следи после
армагедона. Мој савет је: свако треба да игра за себе, као и досад.
Последњи земљотреси и цунамији нису нешто нарочито остали
забележени у мојој бескрајној подсвести. Трагично је како су се
људи зближили у тој трци свеопште помоћи угроженим подручјима где цвета продаја SNUFF филмова. Мени лично то некако и
одговара; они имају ветрове, а ја лепо време у јануару, што је супер
јер у стану у ком ја живим је увек хладно...
Гаиа је коначно успела да отресе део ваши које су јој напаствовале кожу, а деца напокон могу да живе у домовима људи који их
неће терати да раде дванаест сати дневно када буду напунили
седам година. Творац идеје о усвајању деце би требало да добије
Нобелову награду за хуманост, као и све оне добре филмске диве
које би да имају децу, а да не морају да рађају. Гледам свој удаљени
одраз у огледалу и схватам колико сам сретан што сам се помирио
с овом трулежи коју називамо животом. Морам признати да ми
је раније било тешко да гледам све те људе; те хипокрите који би
хтели да се јебу, а да им не уђе. Некада бих се давио у рекама алкохола само да бих могао да се оградим од предрасуда других, а данас је то непотребно јер сада имам своје предрасуде, своје истине.

СКРИПТОРИЈУМ

Месо

Предрасуде човек стиче тек када је прекаљен, када је ходао по лешевима људи који му стојаху на путу сазревања.
Ја сам пронашао своју формулу како да постанем одрастао...
У почетку то беше само стисак руке, који је са каменом потонуо у
реке заборава, само да би се поново родио у пламену што шири
љубав у срцима људским. После сам оштрицом свога језика посекао блесак муње која је збринула мисли многих пре мене и опет ми
се вратила у виду таласа сиве воде, која би ме дигла до речи Божје.
Данас је недеља, и као што јој и само име, каже данас не делам,
данас се одмарам од свог крвавог одрастања... посао сам обавио и
Газда ће ми сутра донети вести о мојој накнади. Очекивање никад
нисам волео... то ме је увек спуштало на ниво неког инфериорног
бића које не сме да погледа себе у огледало јер се плаши да би могло да види лик свога оца,све од чега је бежало. Но, добро, сада
нема назад. Излазим из купатила и лежем на кревет покрај моје
драге која је коначно заспала.
Друге године
Права ствар је… када по први пут сазнаш да си одрастао.
Многи тврде да одрастање значи одустајање од дечачких снова.
Мислим да нису у праву сви који тако говоре јер човек умре оног
тренутка када престане да има вољу за животом. Стога, тврдим
да први пут умремо када нам престане детињство, тј. када постанемо свесни чињенице да све што се роди мора и да умре. Сваки
следећи дан проводимо размишљајући како да избегнемо госпођу
Смрт, а када се помиримо са чињеницом да је смрт неизбежна – е,
онда за себе можемо да тврдимо да смо оживели и поново се родили као зрели људи. Одрасли се тада сусрећу са реалношћу, с тим
да су неспремни за живот, те стога покушавају да нађу себи неки
смисао – тј. нађу начин да зарађују. Тако сам и ја прихватио овај
свој посао. Двадесет и две су ми и коначно је дошло и моје време да
се обезбеди сретнија будућност. Могло би се рећи да сам ја један од
оних који воле да размишљају на дуге стазе...
Друга година чекања на молбу, дуга стаза и опиљци надања.
Слике мојих руку непрестано ми долазе у овај глобални животни
сан, који ме раздире и склапа делове мог тела у предворју вечности. Постајем нервозан. Неокупано тело ми је утонуло у столицу
бриге, али настављам да чекам... Глас о награди ће морати да допре до мене једном. Осећај срамоте ми греје табане и лиже колена јер почињем да сумњам у газдин повратак. Одмахујем главом
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у намери да истиснем погрдне мисли док предуга брада и коса
подсмехују ми се на крајње пакостан начин.
Устајем и одлазим до купатила. Осећам задах своје трулежи,
осећам смрад свог тела и одлучујем да би требало да се окупам. Светло, наравно, нисам укључио јер мислим да не бих поднео да угледам свој лик у огледалу, не бих желео да видим своју сенку. Намештам топлу воду и размишљам о топлоти људског додира. О додиру драгог бића могу да причам само у перфекту, или, боље речено,
у аористу... Но добро, можда ми је ипак боље да се окупам хладном
водом, то би, можда, успело да ме окрепи или учинило би, барем,
да не размишљам о глупостима. И после трећег сапунања се осећам
прљаво, те одлучно узимам рибаћу четку и жустрим потезима скидам трулеж са себе. Сада ми је већ хладно. Изашао сам испод туша и
даље се осећајући прљаво. Тада наступи грозница бола и схватих да
је четка узела свој данак... ништа на свету није бесплатно.
Облачим браон баде мантил у намери да сакријем ожиљке, свој
крвави траг. Излазим из купатила тихо да не бих пробудио своју
драгу. Још један неуспех и сада је она жељна... недељно јутро и њени
додири. Опет смо се поделили – на једној страни смрт, разум и ја, а
на другој анимализам моје драге. Недеља, као и свака недеља, а ја
одрађујем свој део посла и надам се да ће после тога брзо уронити у
сан. Опет грешка и сада се исцрпљујем зарад задовољства ближњег
свог. Два сата касније и опет сам слободан да се препустим размишљању. Огрћем се баде мантилом и седам у своју столицу. Столица
је, као и досада, окренута ка улазним вратима. Седим, сатима зурећи у кваку и чекам почетак неких других година...

Благ ветар ми милује обрве и мрси ми мисли, као што је маче
способно да умрси клупко. Блистава светлост се сулудо пренемаже
преко ниске магле и ја сад већ погледом тражим пут или било какав знак који би ме могао упутити на стазу. Светлост је интензивне
светлоплаве боје и као да лепрша на неких педаљ од магле, а опет,
обе појаве се покрећу као један ентитет, као неко ко зна шта жели
од особе око које се успија. Свуда око мене је шума огромних јагода
која се пружа унедоглед по цикличној схеми. Само један плод да
падне и мени би био крај, то осећам негде у дну стомака. Аронганцију природе могу да прихватим с подједнаком чежњом као и своју, а ове воћке и ова магла ни из далека не изгледају природно. Магла се својим пипцима прихвата за крајеве моје одеће и сваки њен
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додир с мојим ткивом тера је да промени боју у крвавоцрвену, док
дивовске јагоде као да чекају мој погрешан корак па да... погрешан
корак или нечију наредбу. Стојим укочен и уплашен јер покрет
може да значи крај – јагода пада на мене и њену тежину могу да
осетим на дну језика... Будим се и бришем грашке зноја... остатак
дана проводим у стану, најкраће речено, џабалебарим. Пола три је
изјутра и време ми је за починак – сутра је неки нови петак.
Благ ветар чупа ми обрве, а мисли ми претвара у кашу – као
када мама справља пире кромпир за недељни ручак. Блистава светлост се сулудо пренемаже преко ниске магле и ја сад већ погледом тражим пут или било какав знак који би ме могао упутити на
стазу. Светлост је јарко светлоплаве боје и као да лепрша на неких
педаљ од магле, а опет, обе појаве се покрећу као један ентитет, као
неко ко зна шта жели од особе око које се успија. Свуда око мене
је шума огромних јагода, која се пружа унедоглед по цикличној
схеми. Само један плод да падне и мени би био крај, то осећам
негде у дну стомака. Аронганцију природе могу да прихватим са
подједнаком чежњом као и своју, а ове воћке и ова магла ни из далека не изгледају природно. Магла се својим пипцима прихвата за
крајеве моје одеће и сваки њен додир с мојим ткивом је тера да промени боју у крвавоцрвену, пакленоцрвену; док дивовске јагоде као
да чекају мој погрешан корак па да... погрешан корак или нечију
наредбу. Све ово ми изгледа тако познато, и воће – убица, и магла
– саучесник, као и овај мој страх који добија улогу жртве у овом
филму страве и ужаса. Преплашен, покушавам да направим корак
уназад, али опет сам смрвљен нечим што је попримило облик јагоде... опор укус, попут јогурта који предуго стоји на топлом , буди
ме. У тренутку док бришем зној са себе суботње јутро ме подсећа
на јутро претходног дана и тај дозив суботе ме ослобађа. Нешто
ће се десити ускоро. И ову суботу проводим по старом распореду:
клопа, туш, игрице и много филмова којима само донекле успевам
да скренем пажњу са свог полуживота. Два сата изјутра и сан ме
сурвава на меки кревет... ако се по хиљадити пут сан заврши мојом
погибијом, отићи ћу до неког психолога, и то рано изјутра, па нека
је стопут недеља...
Благ ветар милује ми обрве и мрси ми мисли, као што је и маче
способно да умрси клупко. Поново, блистава светлост се сулудо
пренемаже преко ниске магле и ја сад већ погледом тражим пут
или било какав знак који би ме могао упутити на стазу. Светлост
је интензивне светлоплаве боје и као да лепрша на неких педаљ од
магле, а опет – обе појаве се покрећу као један ентитет, као неко ко
зна шта жели од особе око које се успија. Свуда око мене је шума

огромних јагода која се пружа унедоглед по цикличној схеми или
је ипак можда мало ациклична – више налик на неку елипсу. Само
један плод да падне и мени би био крај, то осећам негде у дну стомака. Аронганцију природе могу да прихватим са подједнаком чежњом као и своју, а ове воћке и ова магла ни из далека не изгледају
природно, већ управо супротно томе. Магла се својим пипцима
прихвата за крајеве моје одеће и сваки њен додир с мојим ткивом
је тера да промени боју у крвавоцрвену, док дивовске јагоде као
да чекају мој погрешан корак па да... погрешан корак или нечију
наредбу. Овај пут, успевам да превазиђем страх од већ познатог
и ступам један корак напред. Почињем да растем, нарастам до те
величине да јагоде постају нормалне у односу на мене, мале и јаркоцрвене. Баш тада, у том моменту или свега неколико тренутака
касније, магла почиње да поприма свој засташујући облик, облик
човека у свој својој снази и величини. Полако али сигурно прераста ме тај маглени облик и сада је за главу виши од мене. Прозирне
очи, стоички нос и густе обрве бејаху уоквирене округластом главом и коцкастом вилицом; а све то савршеном прецизношћу постављено на једар врат са кога се сливала густа, а опет, некако паперјаста коса. Поврх главе ове фигуре поносно је стајала она плавичаста
светлост, сада тако интензивна да ме заболеше очи.
Последње што успех да видим јесте да је то биће покушало да
проговори или само да протегне усне, када ме пробуди житак бол
у очима, пропраћен још болнијим праском у глави. И док се соба
опорављала од земљотреса, ја сам покушао да сакупим парчиће
које називам мислима и ослободим се брујања у ушима. И док сам
се дозивао с(а)вести, угледах крваву мрљу на постељини... а мало
потом спазих и главно извориште крви. Крв из мог носа је липтала,
и у тренутку схватих да крвава флека са постељине изгледа као
оно биће са склопљеним очима. Наједном, лице отвори очи таквом
брзином да ми кроз тело прође нека плава светлост, завршавајући
своју трајекторију међу мојим очима; и тада чух речи “...Данас...”
Склопих очи не бих ли уклонио приказу из видног поља када ми
се приказа поново појави, још јасније и чистије, и рече ми ”...Три
и петнаест...“ и нестаде. Тада, сав преплашен, осетих како ми се на
дну језика помаља горак задах крви, упакован у реч “...Кафић...” (и
несвестица ме прихвати у своје наручје).
У три и петнаест сам се, ни сам не знам како, обрео испред
дотичне рупе, зване “Кафић”. То је класични ћумез; дно дна, па
још једну степеницу ниже. Од осталих “глупих” рупа разликује се само по невероватној количини идиота и кретена који су, у
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суштини, део инвентара. Газим свој понос и равнодушно ступам
унутра. Слика модерне Србије је верно пренесена на овај кафић.
Господа за шанком, који су ту највероватније одвајкад (судећи по
слоју прашине која се налази на њима), седе и наручују нове туре
пића, вртоглавом брзином, у намери да слуде конобара и да им
овај, којим случајем, заборави да наплати. Поглед с ове урбаности
и грандиозности српских пијаница скреће ми нека рука, која ми
маше и показује да би требало да седнем за сепаре покрај врата.
Да, то је било то биће, тачније, тај човек, који ме је прогонио
кроза сан. Седам за сепаре, таман њему преко пута. Одмерио ме је
двапут, скинуо сунчане наочаре и нагнуо се ка мени. Мислим да
није потребно рећи да је његово одело било као дело Божјих руку.
Поглед му се заустави на мени и он настави да ћути, док сам ја могао
да чујем и осетим сваку његову мисао. Гаврило му беше име, а занат
његов беше смрт наша; смрт смртницима, а вучије вуковима...
Да, то је дан када сам добио свој посао, као и право на вечну
награду. Очигледно, био сам посебан, чим су они с врха су одабрали баш мене да поделим правду на равне части, да пакујем душе за
оно “после”, оно за шта нас уче да живимо. Тада сам добио и своју
прву коверту, на којој је писало ‚Понедељак’. Тада г. Гавра ми је
рекао да пажљиво проучим податке у коверти и поступим како би
се Каин опходио према ближњем своме... Само стисак руке. Гаврило одлази, а ја схватам да је моје нејако ћутање протумачено као
прихватање посла. Испијам готово хладну кафу док замишљено
посматрам колутове дима. И док пратим један перфектни колут
дима, хватам свој одраз у стаклу. Не знам зашто, али сам себи делујем некако далеко и страно... Нос је давних дана престао да крвари,
значи, није то... Немам посекотине од бријања, коса је чиста, зуби
бели, лице баш таман те нијансе које би и требало да буде – а опет
је нешто другачије. Нешто није у реду с мојим очима, мислим боја
и облик су исте као и пре, али... Да, у питању је поглед... То више
није поглед наивног и непромишљеног детета; то је поглед дубок,
хладан и равнодушан. То је поглед пословног човека. Нисам сигуран када је настала та промена, али добро сада... и то сам ја.
[одломак из романа у настајању Proximity]
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Бранислав Голднер

Ретко одлазим са свог периферног обивалишта у центар града
Београда, али тог дана сам морао не знајући да ће ми се изненађења ређати једно за другим , од којих су нека за мене била чудо
невиђено. Са супругом сам се договорио да се нађемо за сат времена у башти „Коларца” у Кнез Михајловој улици где се управо
налазим. Клај, клај, корачам, имам добрих пола сата до састанка
са супругом, седох на једну празну клупу, гледам у пролазнике,
неке нове људе са новим лицима и новим говорним акцентом.
Никог познатог да видим! И, одједном се лецнем, иако добро видим, тек сам уградио вештачка сочива, а ипак се питам у себи да
ли то сањам или имам привиђења. Испред мене на четири-пет
метара се створи средовечна, позамашна плавуша, бујног попрсја с великим деколтеом „на изволте” у сукњи која открива више
од пола масивне бутине, а на десном образу јој пуж. Прво ми се
учини да је то неки туморолики израштај, све док пуж на моје
запрепашћење не измигољи главу са својим „роговима”. Жена,
простијег лика, видевши сигурно моју згражавајућу гримасу,
заустави се испред мене па ми се обрати речима: „Матори, буљиш прво у моје груди, одмераваш ми бутине, и запањујеш се
кад видиш обичну живуљку коју у земљи Србији зовемо пуж.
И мислиш да све знаш, а појма немаш ко ти главу носи. И сад
не штрикај тим плавим очима, које угледаше на мом лицу пужа
клот и фркет! Одмах се препознаје незналица која не прати ни
здравствену рубрику на телевизији. Пуж, пошто не знаш, брише
боре на местима где се прошета. Видиш ли, црни човече, да пуж
на својој слаткој, маленој главици, нема бора? Мацка се и он, али
сопственим производом, који ми паметне жене открисмо пре медицине. Средство за подмлађивање! И шта ми фали? Погледај
мој леви образ − нигде боришке, а био је солеј плисе, ако знаш
шта је то.”
Окуражим се и на питања одговорим: „Жено, па ти изгуби
памет! Памет ти фали! Црна, жено, ум ти се помрачио.”
„Није чича ум, већ си ти поодавно упао у кречану, па бело
заменио црним! Где живиш ти матори? „У престоници, пуној
оваквих створова као ти- необавештених! Изван си животних
збивања, да не говорим о новостима из медицине, козметике;
уопште здравља! Мора да те код куће чека „баба Јага” са лицем
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као храстова кора, на које си навикао, а погледај моје! Као дечје
дупенце, розикасто, затегнуто, једро! Ти си, бре, бивши човек!”
Био сам, није да није, безобразан, што сам се уопште упуштао
у критику до тада невиђеног. Па бар да се не шета онако гордо
с том живуљком на лицу, али жена је поносна што носи пужа на
лицу, и неће да губи време, а нити новац да оде код козметичара,
већ паради по најпрометнијој улици у граду. На крају, жена ме
погледа као смрдљиви сир, махну руком с ниподаштавањем уз
ружну, мрштећу гримасу, замахом главе забаци своју гриву на
леђа, испрси се и на оним масним стубовима од ногу с унутрашњим потколеним подваљцима, отперја пут Теразија. Да ми је
неко причао ово што сам видео, не бих му поверовао. Пре беше
девојка или жена с бисерном, смарагдном или неком трећом
минђушом, жена са овим или оним шеширом, турбаном, украсним перјем у коси, правим или вештачким младежом на лицу,
маском, или Монализа са загонентним осмехом ал’ с пужем на
лицу, то ни у сну не бих замислио. Зато сам у стварности видео
својим очима, чудо невиђено! Имао сам ту „срећу”! Све се мења
па и жене и улога пужева. Изгледа да стварно живимо у неком
новом − чудном времену које је завитлао ветар лудости! Замислите своју баку рођену у претпрошлом веку с пужем на челу
или лицу! Помислили бисте да је ваша драга старица сишла с
ума. Јесте да сам је затицао у кухињи када би се вратила са пијаце
да је на чело и лице стављала исечене колутове свежег краставца,
па сам и научио зашто то ради, а сада сам опет научио да и „живуљка”− пужић с кућицом може да послужи у козметичке сврхе.
Верујте ми на реч. Прича коју сам морао да исприповедам
за историју козметике је истинита. А што је још интересантно,
околни пролазници се нису ни окренули нити се чудили „жени
с пужем”, као да је то тако обична, свакодневна појава. Мора
бити да сам ја ипак упао у кречану! Или, како ми жена с пужем
рече постао „бивши човек.”

45

Александра Урошевић

МАЛИ СВЕТ
МУШКАРАЦ У ЧЕТРДЕСЕТИМ, КАЖУ ДОБРОГ ИЗГЛЕДА,
ТРАЖИ МЛАДУ, СЛОБОДНУ И ОДМЕРЕНУ ДАМУ СА КОЈОМ
БИ МОГАО ДА ПРОВЕДЕ ЛЕПЕ ТРЕНУТКЕ – ШЕТЊЕ, ОДЛАЗАК
У ПОЗОРИШТЕ, НА ПИЋЕ, ВЕЧЕРУ, ПОНЕКЕ МАСАЖЕ... СТОП
ПРОФ.
...................................................................................

ОБРАЗОВАНА, ЕЛОКВЕНТНА, БИВША СТЈУАРДЕСА МУШКАРЦИМА ПРУЖА РАЗГОВОР, МАСАЖЕ, ЈОШ МНОГО
ТОГА. ДИСКРЕЦИЈА ЗАГАРАНТОВАНА.

У ресторан стиже прва, петнаест минута раније. Пита се да ли
сам од оних који касне, иако јој то не смета. Сто није резервисан,
бира онај у углу, седа, леђима окренута другим столовима. Да на
зиду није огледало у коме се огледа цео ресторан, гледала би у зид
најмање петнаест минута јер ја нисам од оних који долазе раније.
Када стигнем, сешћу насупрот ње. Питаћу је да ли је дуго сама, она
ће љубазно одмахнути главом и помислити на то како већ толико
дуго јесте да заборавља да се речи говоре наглас. Узеће џин, а ја киселу воду. Биће ми неугодно. Питаћу је да ли жели још један, рећи
ће не, али ће ипак попити још један. Запричаћемо се. Борићемо се
за реч. Не онако као да се познајемо годинама, већ онакви какви
јесмо – два странца. Искористимо те околности! Само сада, док се
још увек не познајемо, све је могуће! Без прошлости – јер заједничку немамо. Без настављања тамо где смо стали – јер никада нисмо
ни почели. Без претпоставки, без предвиђања, без априорних судова. Две табуле разе. Два одрасла бића која имају ретку прилику
да ступе једно пред друго нетакнути, наивни, невини, као новорођенчад. Зажмури, и осети узбуђење које доноси мрак у коме смо,
моја драга! Узми ме за руку, ослони се на моје слепило. Или ћу ја
узети твоју руку, ако више волиш да водиш. Видиш? Видиш ли
како је сласна ова непознаница. Волиш ли више да водиш или пратиш? Ја то не знам. Јер не знам тебе. За само сат времена, већ ћу
знати ритам твог гласа, да ли нокте држиш уредним, да ли упадаш
у реч. Можда си и од оних који све о себи испричају у првом разговору. Зато те волим сада јер после је можда већ касно.
... За столом поред ње седи неки старији човек. Стални гост —
то одаје тело конобара док од њега узима поруџбину. Начин на
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који торзо опушта преко кукова и близина са које му послужује
телећу чорбу. Човек срче чорбу. Она га гледа. Секунд дуже потрајао је тај њен поглед довољан да ода нетрпељивост. После тога,
упутила је још неколико погледа час у правцу човека, час у правцу
његове супе, сваки пут са све више и више наде да ће коначно прећи на чврсту храну. А човек је сркао блажено несвестан неизговорених, али толико пута помишљених клетви на свој рачун. Могла
је да види тачан садржај чорбе. Силом усисавања његова уста у
себе су увлачила комад куваног и ољуштеног парадајза, понеки
комад меканог меса и крупне комаде пашканата и целера који су
човека приморавали да заустави устаљени ритам сркања. Док је
застајао да их сажваће, бацао би поглед на наслов у новинама на
столу: ЦЕЛЕР КАО АФРОДИЗИЈАК – ОВО АРОМАТИЧНО ПОВРЋЕ САДРЖИ АНДРОСТЕРОН И АДРОСТЕНОЛ, СУПСТАНЦЕ
КОЈЕ СЛУЖЕ КАО СЕКСУАЛНИ АТРАКТАНТ.
Када ја будем стигао, стални гост већ ће јести десерт или ће се,
сит, тромо одвући ван. Послужиће нам ручак, мали оброк као у
авионима. Пробудиће ми апетит сама та асоцијација.
Имао сам девет година када сам први пут летео авионом. Моја
маћеха је била у управном одбору мање авио-компаније и повела
ме је са собом на кратак лет. Стајали смо на аеродрому и гледали
на писту на којој су била паркирана два авиона. Питала ме је којим
бих волео да летим. Један је имао плаву, а други црвену линију
дуж змаја. Изабрао сам онај са црвеном само због тога што ми се
више свиђала црвена боја. Насмејала се јер је тај био већи, мислила
је да сам га изабрао због величине. Гледао сам у елису која се вртела и мислим да је тад почео хипнотички утицај авиона, и свега
што има везе са њима, на мене. Зурио сам као омађијан у пртљаг
који смо укрцали на покретну траку. Пратио сам путању све док
није прошао кроз завесу од гумених трака у малени мрачни тунел
и нестао са видика. Замишљао сам свој кофер како улази у кућу
страве као у луна-парку, силно сам се забављао. Неки путник је
предао свог кућног љубимца као пртљаг. Сазнао сам да животиње у авиону имају посебан одељак за транспорт. Замислио сам их
како се, у реду, двоје по двоје, укрцавају као у Нојеву барку. Затим,
аеро-мост – улазак у авион кроз ходник – тубу, био је нешто најближе доживљају космонаута што сам искусио, портал у свемир,
у ванземаљско, у рај! А онда: стјуардесе и стјуарди – млади, лепи,
њихова беспрекорна одела, крагне, ревери, еполете, украсна дугмад, мали шешири и ешарпе са значком – достојанство, угодност,
живот какав треба да буде. У облацима, у бесконачности, у слободи. Све остало чини се тривијално, уобичајено, мало – као што свет

и изгледа одозго. Када су почеле турбуленције, гледао сам око себе
у путнике како у паници спуштају главе, стежу појасеве и седишта
испред себе и тада, за тренутак, осетио прво узбуђење дубоко из
себе, ту у пределу препона.
... Соба ће бити резервисана. Лифт неће радити. Кренућемо
степеницама. Негде око другог спрата ја ћу успоравати. Пратићу
је. Арогантно и с предрасудом, већ ме је припремила на то да преко дана не може да шета градом у црној хаљини и штиклама, тако
да, ако одлучим да се видимо преко дана, обући ће фармерке и
равне ципеле. Замишљао сам њен саркастични израз лица и широку гестикулацију док изговара црна хаљина. Није ме било брига
за црну хаљину. Гледаћу у њену позадину у припијеним плавим
фармеркама док се пење уз степенице. Све ћу теже дисати, али већ
ћемо бити на вратима собе. Док извлачи кошуљу упасану у панталоне, питаће ме да ли да се скине цела или да задржи нешто
одеће на себи. Питаћу је да ли јој кошуља у потпуности прекрива
задњицу или само делом. Скида панталоне и окреће ми леђа препуштајући ми да сам дођем до закључка.
Прелазим улицу. Седам преко пута ње.
– Морам нешто да ти кажем – глас јој је млад, нокти уредни...
– Ти ниси овде јер тражиш мушкарца? – упадам у реч.
– Ни ти ниси овде јер тражиш жену?
Одмахујем погледом јер понекад заборављам да речи треба изговорити наглас.
Попио сам још један џин и киселу воду. Испричала ми је да
ради социолошко истраживање. Мој оглас се није уклапао у „калуп”. Рекао сам да и ја радим истраживање, постављам огласе различитог типа и чекам на девојке различитих профила.
– На овај оглас си се јавила само ти – кажем.
Одахнула је с олакшањем мало због тога што неће повредити моја осећања, а мало јер сада не мора да се гризе што се тако
брзо повукла. Од растерећености и добре забаве због неочекиваног обрта, осетила је полет, платила пића и отишла. Остао сам да
обавим неке телефонске разговоре.
Она је прешла улицу. Погледао сам се у огледалу на зиду ресторана. На лицу човека у огледалу још увек је стајао осмех од нашег разговора. Човек испред огледала је био збуњен тим осмехом
јер је њега надвладавао осећај оног неизбежног, свепрожимајућег
разочарања.
Остао сам за столом још неко време, вешто скривен од погледа
оних путника који сада гледају кроз прозор авиона.
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Витомир Теофиловић

КЊИЖЕВНИ И МЕДИЈСКИ ФЕНОМЕН
РАША ПОПОВ

Раша Попов је већ пола столећа наша медијска мегазвезда, чаробњак који зрачи са малих екрана, пре свега малишанима, али и
гледаоцима свих старијих генерација. Казујући нам научне текстове на шаљив и маштовит начин, Раша врхунски остварује чувено Хорацијево педагошко гесло: „Најбоље се учи кад се споје
поучно и забавно.“
Сви знају Рашу као ТВ звезду, ретко ко да је и велики писац.
Шоумен је ставио у засенак књижевника, Раша писац је у сенци
Раше забављача.
Раша Попов има ренесансну знатижељу. Он у својим емисијама
не глуми историчара, физичара, биолога, он је стварно и историчар,
и физичар, и биолог, да не помињемо све његове области занимања. Када сам, пре две деценије, организовао трибину о Милораду
Павићу, Павић ме је замолио да један од учесника буде ф и з и ч а р
Раша Попов. Замолио сам га да ми да телефон тог Раше јер ја знам
само Рашу писца, а он ми је узвратио: То је тај исти Раша. Писац
који је и сам био велики научник, књижевни историчар и филолог, препознао је у књижевнику Раши и научника физичара. Једна
драматична, али светла епизода из Рашиног живота додала је гас
његовој научној знатижељи. Ево како се то догодило: Раша је 1968.
године, у време студентских немира, био новинар на телевизији и
добио је задатак да дође на збор Филолошког факултета и да направи ТВ репортажу о демонстрантима као непријатељима државе.
Кад је Раша на лицу места видео да тадашњи студенти, а потоњи
познати писци Ђорђије Вуковић, Адам Пуслојић, Предраг Чудић,
Милисав Савић, Јован Делић, Мирослав Јосић Вишњић, Ибрахим
Хаџић, Војислав Донић и друга његова потоња литерарна братија
нису никакви непријатељи, одбио је да напише оптужујући текст.
За казну је из информативне редакције пребачен у научну. Ето како,
иронијом судбине, некад казна постане награда. Исто је прошла и
новинарка Верослава Тадић, која је кажњена што се усудила да у
новинама скрати Титов говор, а цео би заузео целе новине!
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Поводом издања Рашиних изабраних песама у седам књига
(Издавачи Штампар Макарије, Херцеговина издаваштво, Ободско слово, 2015)

Упоредо са Рашом шоуменом и Рашом популаризатором науке, текао је од ране младости и Рашин књижевни развој. На самом
почетку, као младић, био је и писац и политички активиста, што је
било природно за младе након рата – да допринесу напретку друштва дваког дана у сваком правцу. Убрзо је открио да му политика
не лежи. „Узвикујем ја данас“, сећа се тог периода Раша – „узвикујем сутра, узвикујем целог месеца, целе године: Живело анти-ово,
Живело анти-оно, док једног дана не схватим: како може да живи
нешто што има само особину анти/против, то је логички нон-сенс,
то је анти-противно здравом разуму!
Први Рашини текстови били су акцијашки, али је убрзо постао и заувек остао лиричар. И кад је писао најжешће сатире и политичке драме, Раша је у души био лиричар. Никад антипротиван, увек хуманиста.
Тешко је и набројати шта је све Раша писао. Најчешће песме,
али и приче, драме, бајке, есеје... Рашино писање се, грубо узев,
може поделити на књиге за одрасле и књиге за децу. И један и други корпус су читаве библиотеке. Овде неће бити говора о Рашиним
књигама за децу осим да су у врхунском смислу хорацијевске: поучне, маштовите и пуне духа. Рингишпили знања, забаве и смеха.
И књиге за одрасле су врло разноврсне и жанровски и стилски.
Раша се одрекао тада владајућег соцреализма и пре но што га
је испробао. Још као дечак је разабрао да се једно говори а друго
ради, да ту нема ни с од социјализма, ни р од реализма. Раша је
стилове градио у сагласју са приступом теми: од неоромантизма
у лирској поезији и реализма у својим аутобиографским евокацијама и хроникама, до бруталног, минималистичког натурализма
и експресионизма у опису моралног расула друштвеног и појединачног, у литерарној вивисекцији сиве зоне свакодневице, скривене под плаштом великих парола. Попут Хемингвеја, и Раша је открио да се иза великих речи најчешће крију шупље речи и празна
обећања, наивнима радовања.
Овде неће бити говора о Раши каквог већина нас познаје – питомог, маштовитог и разбарушеног писца за децу, њиховог омиљеног забављача, чудотворца и научника. Ни о Раши као лирском
песнику и хроничару своје младости, писцу дирљивих успомена о
Другом светском рату и поратном опасном времену, када се и те
како могло награисати и апсом за реч платити. Овде ће бити речи
о Раши каквог много мање знамо, о његовим књигама које су непознате широј јавности. То су књиге прожете жестоком критиком
нашег доба, прожете црним хумором, пуне ироније и сарказма. Тај
корпус могли бисмо назвати Рашином антиутопијом. Неке назна-

ке суморне визије света налазимо већ у Рашиним раним радовима – у драмама „Орман од историјског значаја“ и „Нови човек на
цветном тргу“ и није случајно што су те представе забрањене, али
је дубину друштвене и чак планетарне кризе Раша драматично
доживео тек у познијем стваралачком добу, почев од збирке сатиричних песама „Лажљива уста истине“. Пошто сам о тој књизи и
епу „Ђавољи дисидент“ раније писао, осврнућу се овде укратко на
„Спев о транзицији“ и Рашин поглед на доба у коме живимо, на
Рашин антиутопизам.
Као човек изузетно широке лектире, Раша је велики познавалац и утопија и антиутопија. Раније утопије мање-више су означаване као племените али нереалне визије, као пројекције људских
жеља и нада, а не као визије реалне будућности. Но, након пада
Берлинског зида и уклањања са светске сцене и другог великог
тоталитаризма – комунизма, јапански футуролог Фукујама се понадао и ту наду целом свету обзнанио: наступио је крај историје,
прошло је заувек време неравноправности, ушли смо у друштво
хармоничних односа. Кратко време та порука је пригрљена у целом свету, но убрзо је оцењена као преурањена. Раша Попов, међутим, не само што је сматра преурањеном, већ је сматра сасвим
погрешним читањем савремене цивилизације, оптимизмом без
покрића. Уместо да се смањује јаз између богатих и сиромашних,
у шта су убеђени оптимистички футуролози сродни Фукујами, тај
јаз се, по Раши, све бесомучније увећава, а гро човечанства се претвара у модерно робље: Довешћемо државе до апсолутне тачке / У
њима све ће лећи под закон опште пљачке / Законодавци биће преваранти
рогати /// Послушничка ће влада пред зверима лежати / Сиромаси сморени у пустиње бежати. (Из песме Рај све даљи)
Наше друштво се одлично уклапа у тај вајкадашњи светски тренд:
Од Срба живи добро ко је ћар намлатио / Ил се на врху тајно ко
паразит клатио / Први иметак у бесцење џаба платио / С ђаволком рогатим се у коло ухватио. (Из песме Бедници и профит)
А лако се уклапамо јер смо одавно разорили свој патријархални морал и врлину смерности: Бесконачно далеко од нас су кротка
бића / Код нас се кроткост сматра особином слабића. (Из песме Крај
кроткости)
Етику смерности и кроткости сменила је бесомучна стрка у
грабежно друштво богатих – материјални интерес је све врлине
и читав систем вредности бацио на смеће историје: Да ти се сиротињски јад и беда не десе / Владарска кола мораш куповати мерцедесе /
Да би ти кад одапнеш подизали кипове / За свог живота мора возити и
џипове.
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Раша не оставља новобогаташе у хладном стаклено-мермерном амбијенту, тај амбијент мора да има и људску топлину, да
буде у сагласју са њиховим срцем и душом: Знам те какав си бећар и
раскалашна лола / Свилена мора бити унутрашњост ти кола / Да свака
девојка зна да ће бити пипкана / Бордура свих тканина нека буде чипкана
// Не знамо хоћеш ли ту спавати или апати / Предњи се наслон на дугме
мора преклапати. (Из песме Владарске кочије)
Раша нам одаје и већински сан снова – тајну богаћења. Тај пут
је трновит, нарочито на почетку: Први милион им је био тежак бешчастан // Обично су дужника челним метком молили // Јавности неко
вишег ранга их је штитио /Страначки предзнак их је на реверу китио /
Други милион им пао с неба са лакоћом / Ни поквареношћу не деловаху
ни злоћом // Њима се срце маса ганутљивих отвори / Милосрђе их краси јавни су добротвори // Бивши директор некад „транзиционар“ буде /
Што најпре створио је незапослене људе / Па ту исту фабрику за џаба
откупио // Док незапослени ко лишће тону у тресет / Нови газда стекао
фабричетина десет / Док незапослени ноћивају у шахту / Уништавалац
класа купио нову јахту (Из песме Од првог милиона до милијарде).
То је само део тајне, довољан да би се ушло у имућну дружину.
А да би се стекао статус велебогаташа мора се створити посебан,
генијалан план: Ево плана што пламти у мојој брижној глави / Увозићу све оно што се у земљи прави. Јер све што је наше ништа је према
светској индустрији, шта вреди дело простих радника и сељака на
брдовитом Балкану?!
А шта нам за то време ради јавност? Чује ли се глас новинара
и научника? Можда би се чуо да се није ућуткао: Ако се о том ишта
у штампи буде чуло / Писаће да је пропало јер је било труло / Научници
не могу бити важнији од нас / У бизнисмена је моћ и свеопшти државни
спас (Из песме Велеувозник).
Запажамо да риме Раше мајстора као да нису баш мајсторске,
да у њима нешто не штима, што код читалаца изазива нелагодан
утисак. Славко Матић, врсни познавалц Рашиног опуса и рецензент ове књиге, то овако објашњава: Тим фонетски прикладним
али значењски и асоцијативно непријатним римама „Попов уводи дозу спрдње... Римујући своје мисли о новом добу, Раша песник му се заправо руга.“ Речено књижевнотеоријским језиком,
Раши су овде звучно-значењска пародија риме, поспрдна лексика
и претумбана синтакса у функцији деестетизације неморала: оно
што је неморално, што је изнутра ружно, не заслужује ни појавни
дигнитет. Ево упечатљивих примера Рашиног непристајања на
помодни тренд естетике ружног: Синуо је блиставо булевар новог

добља / Монотоним сивилом старог војничког гробља // Привреда која
лежи само на трговини / смрдеће као измет замотан у новини...
Није ова пригодна прилика место за дубљу и ширу анализу
Рашиног књижевног проседеа и стила, рећи ћемо само да се наша
књижевна критика не само обрукала већ и огрешила о Рашу – пошто није био ни конзервативни традиционалиста ни помодни
хипермодерниста, то јест није био човек главних табора наше поетичко-естетичке сцене, остао је на маргини критичке пажње уместо да по свом хуманистичком ангажману и особеним преплетом
традиције и модерног сензибилтета, завичајног и планетарног,
буде у жижи те пажње...
У сазвежђу Рашиних књига посебно место припада новој збирци лирске поезије, антологијској ретроспективи Рашине животне
путање. То је збирка необичног наслова – „Живот је сладак, брате,
ко би желео на гробље да га прате“. Наслов личи на графите из
наших сиротињских ромских насеља, али није – сиротиња је свуда
слична – то је графит из далеке 1965. године, из лондонске четврти
Sweet cottage (Слатка колиба).
Заједнички именитељ свих песама ове збирке је вечни тематски и појмовни дуал живот – смрт. Књига је химна животу и љубави, а теми живота песник је приступио обратним путем, од ушћа
ка извору, од драматичног суочења са смрћу. Са краја живота осветљава се читав његов ток, од колевке до гроба. У том колоплету
тема и дилема које живот значе два мотива се посебно истичу: мотив мртве драге и лично суочење са смрћу. О преминулој супрузи
Раша је испевао песме које лепотом и снагом осећања призивају у
наше поетско памћење Дантеа и Беатриче, Петрарку и Лауру, Орфеја и Еуридику... Исто нас озрачје позитивном енергијом обасипа
и из песама које тематизују борбу са смрћу, вечни сукоб Ероса и
Танатоса, неизвесно путешествије живота кроз минска поља његових непријатеља, од ратова и болести до неумитне старости. Песме
о лекарима којима је Хипократова заклетва налог срца, а не спољна
обавеза су праве химне тој племенитој професији, пре свега хирурзима, чија два милиметра лево или десно доносе живот или смрт.
У букету песама о мртвој драгој, међу тугом натопљеним песмама,
посебном лирском топлином зрачи једна готово ведра песма, тихог, једва чујног бруја, како би то рекао Настасијевић, песма која
слави љубав и живот топлином детаља, наоко ситница, али оних
ситница које у нашој личној космогонији осветљавају невидљиве
преплете душе и тела. То је песма Њен зимски капут.
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Душан Стојковић

ВЕЛИКА МАЛА ПРИНОШЕЊА
(Мићо Цвијетић, Мала приношења, Беседе, саопштења, критике, Свет
књиге, Београд, 2016)
Као и када је о поезији Миће Цвијетића реч, где се случило да
последња збирка Свет и кућа (2015) увелико надмаши све претходне
и укаже се као круна његова песниковања, збило се то и са његовом
есејистичком прозом. Књига о којој пишемо најбоља је ауторова есејистичка књига, иако је он и ранијим – Критике и коментари (2004),
Раздаљине и близине (2006), Кроз времена и књиге (2007) и Ослонци и укрштаји (2010) – показао како је незаобилазно име савремене српске
критике. Посебна прича је Цвијетићева студија (заправо докторска
дисертација) Лужички Срби и Југословени – узајамне литерарне везе
1840–1918 (1995), којом нам је, уз путописну књигу У лепој домовини
Лужичких Срба (2009), две књиге лужичкосрпских бајки: Три красна
прстена и Лепа и ружна девојка (2002) и антологију савременог песништва Лужичких Срба (заједно са Јаном Красним) – Сунчани тренуци
(2013), учинио блиском литературу овог малог словенског народа.
Наслов књиге преузет је из Јефимијине Молитве светом кнезу
Лазару, у чијем се завршном делу находе и стихови: „Дођи, дакле,
у помоћ нашу, ма где да си. // На моја мала приношења погледај
/ и у многа их урачунај...“ Као што велика српска средњовековна
песникиња од мртвог кнеза Лазара, којем стихове везе на покрову
за ћивот са његовим моштима, тражи да јој мала приношења великим сматра, тако су текстови Миће Цвијетића које он малим приношењима крсти по ономе што нам доносе дарујући нас несумњиво
велики и заслужују да им посветимо нашу пажњу.
Писац их разврстава у беседе, саопштења и критике, али и
Цвијетићеве беседе имају снагу критичких текстова и нипошто успутице нису, а саопштења изговарана и писана за научне скупове
сведоче о пишчевој компетенцији једнако када је и наша савремена поезија и наша савремена проза у питању.
Мићо Цвијетић пише о значајним писцима, али увек покушава, и успева, свој посебан угао из којег их (п)осматра да изнађе.
Више пута понавља, што је и разумљиво, како дело аутора којег
проучава захтева више страна и читаву студију, но и његови есејистички увиди довољни су да баце ново светло на оно пред чим се
његов критички скалпел нашао. Наступа благонаклоно, тражећи

само оно што је у делу проучаваног писца успело, а негативну критику препушта другима.
Књигу нимало случајно отвара сажет приказ Доситејева рада
(а он је, слаже се наш есејист са Драгишом Витошевићем, „вуковац
пре Вука“) у есеју Доситејева књижевна и просветитељска мисија.
Посебно су значајни, веома разгранати, текстови о антологијама. Најпре, о најпознатијој и најславнијој коју је складао по својим
естетичким мерилима (Цвијетић нас подсећа како она изгледају)
Богдан Поповић. Поповић је први рашчистио лирски терен, утврдио ко су класици српског песништва, отписао неке песнике, потценио неке друге, прехвалио Јована Дучића, којем је одабрао ни
мање ни више него тридесет четири песме од којих многе, касније,
њихов аутор није унео, сматрајући их неуспелим, у своја одабрана
песничка дела. У свим каснијим издањима своје антологије Богдан
Поповић није одустао од онога што је у првом издању своје антологије као антологијско издвојио. Његова антологија постала је
недодирљива и непромењива (корекције су, заправо, биле сасвим
мале, готово неприметне и нису задирале у оно што је у антологији било основно). Цвијетић наводи, очито сагласан са њом, следећу
„дефиницију“ антологије коју даје Миодраг Павловић, уз раније
антологичаре, нетом споменутог Поповића и Зорана Мишића,
најзначајнији антологичар којег је српска култура уопште имала:
„Антологија није само избор песама, она је стварање књиге, као
одређеног контекста песме. Зато је свака антологија, ако је добра,
више целина него редослед.“
Цвијетић нас подсећа да је у новије време српска поезија била
антологизирана у различитим, и не само суседским, културама.
Неке од тих антологија само спомиње. Најпре, ону коју је саставио
и на немачки језик превео песме уврстивши у њу осамдесет двоје
песника Манфред Јенихен. Изабравши чак двеста деведесет деветоро песника, учинио је то на пољском језику Гжегож Латушински. Иво Мунћан је на румунском представио чак двеста деведесет
деветоро песника. Посебан случај је Андреј Базилевски: седамдесет петоро наших песника он заступа на руском са читавим књигама унутар (пре)обимне антологије – свако од њих има по педесетак
песама. Посебна пажња посвећује се Сергеју Главјуку и великој сериjи „Из века у век: Словенска поезијa XX–XXI“, у којој је до 2008.
године објављена читава прегршт антологија: македонске (2002),
српске (2003), белоруске (2003), украјинске (2004), чешке (2005), бугарске (2005), словачке (2006), хрватске (2007) поезије. Исте, 2007.
године обновљено је издање српске лирике које је садржало деведест четири песника.
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Антологија српске поезије коју је саставио песник Јоан Флора
у свом другом издању има заступљених сто двадесеторо песника.
Она је „двоспратна“: до Попе песници су антологијски представљени са по једном преведеном песмом. Од Попе отпочиње зборник / хрестоматија и песници су пред читаоцима са већим бројем
песама. Попа је постао за ову антологију оно што је Дучић за Поповићеву био. Добио је убедљиво највише песама: чак тридесет једну.
Пишући о књизи Скерлићев критички дух Мирослава Егерића,
Цвијетић о Егерићу бележи оно што би се без икакве корекције
могло односити и на њега самог: „Како лепо извлачи оно што је
битно, за неког писца или књигу!“ (стр. 30) И Скерлићева огрешења, понавља Цвијетић Егерића, такође су величанствена. Нисмо
сасвим сигурни да тако јесте.
Нашег есејисту занимају и записи и дневничка проза Добрице Ћосића. Ћосић, по нашем мишљењу прецењен писац, већ 1952.
године је записао: „Не могу две страсти у мени да живе. Политика
и књижевност можда јесу и сестре, али сестре које се не трпе, које
не могу да живе у истој кући и истој постељи.“ (41) Написао, па
заборавио написано! Не само да се касније политиком и те како
професионално бавио него је политика преплавила (и поплавила)
и његову књижевност.
Од Драгослава Михаиловића бира се књига Црвено и плаво. О
Миодрагу Павловићу пише се сажето поводом добијања Прстена деспота Стефана Лазаревића. Текст о Слободану Ракитићу има
наслов Метафизичко, религиозно и патриотско. Цвијетић прецизно
одређује оно о чему је науман да пише и у својим прилозима готово никад ни за корак не одступа од онога на шта га изабрани
наслов упућује. Уз то, он је један од ретких наших критичара који
знају да цитирају. Не чини то превише често, али увек бира или
оно што је за критичаре који су пре њега писали о ономе што и
њега интересује било есенцијално, или оно што подупире ставове
који су носећи за текст који сам пише.
Када је о песницима српским реч, Цвијетић ће написати есеје и о Новици Тадићу и Ранку Јововићу. Такође, о збирци Јечам и
калопер Рајка Петрова Нога, као и Каменим чтенијима Ивана Негришорца. Констатује како последња споменута збирка, објављена
2013. године, која има драмску структуру, заједно са Потајником
(2007) и Светилником (2010) чини својеврсну трилогију. Уочава:
„[...] могу се жанровски одредити спевовима или романима у стиховима...“ (111) и: „У овоме песничком триптиху предачко је пропевало.“ (111) По нама, Негришорчева трилогија могла би се упо-

редити са ровачком, коју је спевао Матија Бећковић: Рече ми један
чоек (1970), Међа Вука Манитога (1976) и Леле и куку (1980).
Цвијетић се одлучио и за читаву серију краћих критичких текстова у којима разматра новије књиге неколицине наших истакнутих песника: Санопис воде Радомира Андрића, Ваздушна линија смрти Адама Пуслојића, Ода, о да Ристе Василевског, После свега Мирослава Тодоровића, Боре и бразготине Небојше Деветака, Сасвим
луда прича Славомира Гвозденовића, Светлост у брдима Верољуба
Вукашиновића, Лекције о смрти Бојане Стојановић Пантовић, Ево
и кише Димитрија Николајевића. Када је о последњој збирци реч,
Цвијетић се одлучио и за једну критичку напомену: „Димитрије
Николајевић је написао и боље и кохерентније збирке. Али, ова
је сигурно досад најпотреснија и најискренија. Самотна елегија,
драма живота и студи.“ (225) Сагледамо ли све његове прилоге о
песницима, уочићемо како се он не опредељује да пише само о
извиканим писцима, већ има слуха за добре, понекад ванредне
књиге, песника који не живе у Београду и чије је песничко дело незаслужено више у сенци него што би то требало, и смело, да буде.
Једини текст којем, по нама, у овој књизи није било место онај је о
збирци Свих ових дана Александра Милошевића.
Два прилога посвећена су вишекњижју њихових аутора.
У Жанровском и поетичком триптиху на тапету су три песничке збирке Сјај и мисли, Чиније звезданог пиринча и Сок од зборовине
(све три штампане 2010), књига поетске прозе Чипкана јастучница
(2011) и Мислилице (2012) Зорице Арсић Мандарић, а у Књижевном
тролисту крушевачког писца, жанровски разнородна остварења Моравска Тројеручица (2012), Скраћиване приче (2012) и критике о крушевачким ствараоцима Лет над завичајним гнездом (2012) Љубише
Ђидића.
Мотиви зла у новијој српској књижевности баве се романима Сара
Петра Сарића, Дневник Марте Коен Светислава Басаре и Топ је био
врео Владимира Кецмановића. У посебним критичким освртима
Цвијетић је анализирао сјајан роман Вепрово срце Драга Кекановића, песничко-прозну Окућницу Љубивоја Ршумовића и занимљиву
књигу циклусно организованих прича А возови су пролазили, давно... Гордане Влаховић.
Остали текстови су о књигама критика, књижевним студијама, путописима. Три погледа на дело Моме Капора подносе извештај
о трима књигама посвећеним овом писцу чији су аутори Милисав
Савић, Рајко Петров Ного и Бранко Стојановић. Последњи је написао обимну књигу на четири стотине страница Момо Капор – од
џинс-прозе до прозе у маскирној униформи (2008).
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Три критичарска круга говоре о трима књигама / зборницима
критика Чедомира Мирковића: Под окриљем нечастивог. Шездесет
шест савремених српских романсијера (1995), У ђаволовом видокругу.
Шездесет шест савремених српских песника (1996) и Кругови тајанствене светлости. Тридесет три савремена српска приповедача (1997).
Изазивање стварности на двобој прилог је о Миловану Данојлићу, који је признао како је увео „промискуитет међу жанровима,
створио једну хибридну форму изражавања и постао неуклопив у
категорије“. (146)
Суптилно есејистичко ткање посвећено је студији Иво Андрић,
Мост и жртва Јована Делића. По овом књижевном историчару,
„есеј (је) у темељима сваког његовог (Андрићевог – Д. С.) дјела“.
(161) Цвијетић посебно издваја поглавља посвећена есеј-путопису
Разговор са Гојом и оно у којем се тумачи поетика Андрићеве лирике. Потцртава како су, по Делићу, кључне особине Андрићева певања, а можда и његовог целокупног књижевног опуса, рефлексија
и меланхолија.
Књижевнокритички фрагменти Милоша Петровића говоре како
овај крушевачки есејист, и сам мајстор есеја–фрагмената, издваја
Душана Матића као велемајстора нашег прозног фрагмента. Придодаје им и Данојлића, Егерића, С. Игњатовића, Басару, Немању
Митровића...
Цвијетић пише и о студији Песник и свет у књижевном делу Мирка Магарашевића Ђорђа Ј. Јанића, као и о путописној књизи Читање
градова великог нашег критичара и, посебно, књижевног историчара, а у позним годинама, попут Миливоја Јовановића, и прозног
писца – Радована Вучковића.
Последњи прилог у књизи онај је о студији Српски Хомер Драгана Лакићевића, у којој се овај аутор, после рано умрлог Владана
Недића, подухватио да прибележи коју о усменим нашим песницима, творцима најдрагоценијих песама наше усмене епике, оних
које се налазе на размеђи лирике и епике укључујући се и у једну
и у другу.
Цвијетићева Мала приношења, веома занимљива, стилистички
допадљива, пажљиво структурирана књига, једно је од критичарских освежења којима је започела овогодишња наша критичарска
сезона.
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О страху у читавом свету каквог га познајемо, о страху као корелату непознатог, норвешки филозоф и писац Лаш Фр. Х. Свенсен
у својој књизи Филозофија страха (Геопоетика, Бгд.) исписује странице филозофских есеја. Ако је страх ирационално осећање, а то
свакако јесте, каква је то онда веза између филозофије и страха?
Страх је једно од темељних обележја наше културе. Свенсен
измешта доживљај страха из домена личног у домен колективног
тумачећи ту новонасталу културу културом страха. Уобличен у
књижевним делима, страх је, рецимо, у делима Стивена Кинга не
само лично искуство, већ и лични утисак и осећање било које индивидуе, или било које друге особе на свету.
Страх је постао оно осећање које надвладава колективну свест
савременог друштва. А лични осећај страха додатно појачавају медији. За медије је лоша вест добра вест. Чини се како је све више
лоших догађаја, лоших вести, тривијалности и бесмислица. И сама
помисао да се нешто ружно више не може поновити, доводи до
згранутости над злом докле је досегло.
Не само да живимо у култури страха већ, парадоксално, тврди
аутор, „живимо у времену у коме је сигурније (живети?) него икад раније!“ С обзиром да страх поткопава човекову слободу, аутор појачава своју тврдњу улогом страха и начинима на који се он користи у
друштву, не заобилазећи ту ни политику. Занимљиво је ауторово
запажање да свет посматрамо вођени страхом, те у покушају да га
умањимо, свесно тражимо ситуације у којима ћемо га искусити
(нпр. екстремни спортови). Све у циљу не бисмо ли побегли од досаде. Страх, како негативно, тако и позитивно делује на друштвено окружење, а може бити и значајан узрок насиља над другим
људима. Уосталом, шта је страх?
Плашити се нечега или некога? Бринути о непријатном? Бити
уплашен или забринут за сопствени живот или живот народа? У
култури страха, растакањем међуљудских веза и јединства целине, страха од угрожености постојања сваког појединца, страха од
ратова, терористичких напада, следи устрашеност и свеприсутна
паника.
Култура страха је ауторов, може се рећи, логичан надоместак
његовој теорији културе досаде, објављеној у књизи Филозофија досаде. Помало чудно, страх и досада се допуњују у данашњем свету.
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Аутор у својим истраживањима долази до закључка да човеку који
се плаши није досадно. Да ли је то због тога што су људи у култури
страха обузети тиме да уклоне све ризике из свог живота, тј. да се „зачауре“ у неку кулу од слоноваче? То је ипак једна прилично досадна
животна ситуација, па се људи на многе начине довијају како би се из
тог стања досаде „извукли“. Макар то било и по цену страха?
Не само да страх испуњава човекову машту и креацију, већ
настањује свест и подсвест. Готски романи Лава Крафта, Едгара
Алана Поа, хорор филмови Хичкока и Поланског, модерне приче
Стивена Кинга само су неки популарни примери које аутор помиње у покушају разумевања и суочавања са страхом.
Као неко претеће зло, страх надилази могућност онога који се
боји, а томе не може да се одупре. Страх од тога да су земља, ваздух
и вода све загађенији, да је криминал у порасту, да у храни има све
више опасних додатака итд. код људи ствара утисак да опасности
вребају све више и више. Суочен, међутим, са сопственом свешћу
о времену, човек себе доживљава напоредо са страхом од брзине
свеколиких промена, од времена и краткоће живота, па и у том
смислу света у сталним променама. Није ли страх заразан?
Одакле нам милион зачудних питања о опасностима које нас
вребају? Па било да су то: беспилотне летилице, ратови, цунамији,
нуклеарни отпад, криминал, али и амброзија?... Е па, из осећања
смрти, досаде, опсесије, лудила, иза свега тога крије се страх. Страх
је постао једно од основних обележја данашње културе страха.
Које значење има овај доживљај страха, ако то није у основи његова беспојмовност? Рецимо да је страх емоционално осећање неизрецивог. Па, да, тако се и назива, ако читате дела Лавкрафта. А вероватно сте то и сами „открили“. Знате шта: ако нас медији толико плаше
причама: о опасним вирусима, терористима, насиљу, земљотресима,
таласима океана од по десетак и више метара, еколошким и другим
катастрофама, постаћемо сити човечанства, а и свега осталог. Јер, све
што Лавкрафт приповеда у причама страве је да дâ живописну слику одређене врсте људског осећања званог страх у времену које надолази!
У страху од стварности којој мора да се прилагоди, Лавкрафт
допушта могућност стварносног издвајања појединца у неки свој
свет. Накратко, помишљам како је тешко оставити читаоце овог
текста без разрешења тајне зване страх.
О страху, хтели-не хтели беше један од мојих есеја, поводом
изласка из штампе Лавкрафтовог Некрономикона, објављеног у
Културном додатку „Политике“ 2010. Том есеју придодајем и моје
тумачење књиге Филозофија страха, угледног норвешког филозофа Лаша Фр. Х. Свенсена.
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Уз важну напомену да се он у овој књизи бави феноменом
страха из више визура: Културе, Страха и ризика, Привлачности
страха и поверења, до Политике и С оне стране страха... Дакако, у
откривању неоткривеног у овом ванредном филозофском тексту
улога коју страх игра у животу појединца зависи од улоге коју му
додељује. Могуће је супротставити се навици којом се страх испољава. Постоји и друга опција: страх заменити надом.
Сећате се друштвених утопија, оних давних снова о друштву
без несрећа, без сукоба, без било чега што би могло да угрози сопствену радост живљења? Свенсен помиње Врли нови свет (1932)
Олдоса Хакслија. Да ли је уопште могуће створити такво затворено
друштво без ризика? Данас?
У садашњој култури страха највише у шта човек себе може да
убеди, остаје надање. Има ли нада надмоћ над страхом? Није реч
о потирању страха. Страх је свеприсутан, али то не значи ништа
друго осим да постоји нешто што има већи значај за сваког у сопственом животу.
Шта нам је потребно? Савршен противотров свим облицима
реализма. Записује Лавкрафт, луцидног ума, широког образовња,
самоук.
А оно што аутор Филозофије страха, др Лаш Фр. Х. Свенсен
закључује да иако не живимо у најбољем од свих могућих светова могло
би бити и знатно горе – као што је било и током највећег дела историје
човечанства.

Славица Гароња

ДОПРИНОС ИЗУЧАВАЊУ КЊИЖЕВНЕ
(ЖЕНСКЕ) ТРАДИЦИЈЕ
(Бранка Радовановић, Даница: очи пуне звезда, руке пуне трња,
Службени гласник, Београд, 2015)
У културно развијенијим друштвима, где се перманентно негује
култура сећања, стално систематизује и превреднује књижевна баштина, посебно место заузимају монографије у којима се личност
и стваралаштво одређеног уметника минуциозно представљају са
најситнијим појединостима, васпостављајући и ширу мрежу културне мапе и значења за одређену националну културу, пријемчиве и занимљиве, колико стручњацима, толико и образованој и
широј читалачкој публици. Но, чак и у срединама које на тај начин негују своју књижевну баштину, такве књиге посвећене женама писцима, сразмерно су ређа појава. У том смислу монографија
Бранке Радовановић о српској књижевници и песникињи Даници Марковић (1879-1932), за нашу културну средину је двоструко
значајан културни догађај. По стандардима, дакле, тих великих
светских културних средина, она је остварила монографију која
на до сада најпотпунији начин приказује живот и дело ове дуго
запостављане и заборављане српске књижевнице, чинећи то, мора
се нагласити – са готово личним посвећеничким жаром. У нашој
књижевнонаучној продукцији мало је оваквих монографија, а о
женама готово да и не постоје. Стога, књига о Даници Марковић,
Бранке Радовановић, може бити узор и путоказ како да се истраже
и објаве монографије и других, исто толико важних а такође запостављених српских књижевница. Лично, сањам да овакве монографије видим и о Јелени Димитријевић, Милици Јанковић, Лепосави
Мијушковић, да споменем само неке од књижевница старије епохе
(с тим што сличну има још само, такође однедавно, Милица Стојадиновић Српкиња из пера Радмиле Гикић).
У чему је чар ове књиге Бранке Радовановић? Пре свега, у великом истраживачком напору, где ниједан траг, чињеница, документ из
живота Данице Марковић, али и рецепције ове песникиње и приповедачице, нису остали без репрезентативног (често и првог) представљања, значајно визуелно документованог, управо у овој књизи. Друго, реч је о правом литерарном компоновању књиге, са поглављима
насловљеним, готово у маниру пикарског романа – који одражавају

суштину тезе о којој ће се писати у сваком од њих. Најзад, то је и стил
књижевнице Бранке Радовановић: такође на граници науке и литературе, али и са једним, мора се додати, посвећеничким личним печатом. Тако на пример, у уводном поглављу, говорећи о тешкоћама
да ова књига угледа светло дана – након пуних десет година од завршетка – Бранка Радовановић не пропушта да се “захвали” и на овај
начин – који је парадигматски за све тешкоће на које наилазе наши
истраживачи - од мукотрпне потраге за прворазредном грађом и документацијом, до једнако мукотрпног пута до објављивања рукописа:
“Бескрајно сам захвална свима онима који су ми сметали, било да ми
нису помагали, било да су ми одмагали и о судбини мојој и мога рада тако
одлучивали, који су ми на путу били, па сам морала додтну снагу да користим да их заобиђем и бачену грану померим; свима који су били нељубазни, дрски и некултурни, па сам у сузама гушила своје велико незадовољство, али сам после тога гледала и мислила и расуђивала дубље, бистрије
и трезвеније; свима онима који су говорили да је тражено већ позајмљено,
на читању, на коричењу, на конзервирању, шта сам као корисних њихових
услуга све морала “редно” да прођем и шта сам срећом, тек на крају, ушла
и на друга врата, у подруме и лагуме, где је све то скоро надохват руке, а
ја сам у библиотеци проводила не дане и недеље, него месеце који су се претворили у године, читавих десетак, са паузама, чекајући да се то тражено
макар једном појави, вежбајући тако и вољу и пажњу и стрпљење, уверена
да је баш тако морало да се ради и да је добро што су сви ти људи баш
такви; што је радно време свих установа културе било исто као и моје,
тако да кад сам слободна и кад бих могла сва да се предам, тад баш ништа
нико није радио, па сам често у неких два-три сата морала да урадим оно за
шта би ми било потребно много више времена, по два-три дана, можда;…
што су моји школски послови увек били испред ових “успутних”, па сам
зато и лакше ударце преболевала…породици, што сам морала круг дана на
кришке да сечем и делим, од ноћи да крадем, а слободно време штедљиво да
трошим, као жедан у пустињи бочицу воде, гладном последњи залогај.
У противном, да је све ишло лако, све би било брзо готово, прескочила
бих многе важне појединости и књига би изишла пре него што бих досегла
просторе великог рудокопа и винула се до нових открића, и тако не бих
упознала праву радост стварања.”
Ово јединствено уводно сведочанство, како најчешће настају
важне књиге (научне и белетристичке, па још када их пишу жене!)
у нашој култури, мислим да има парадигматску вредност, која
сеже дубље и више од конкретне приче о настанку ове студије о
Даници Марковић – и као да се од дневничких сведочанстава Милице Српкиње, под којим условима жена пише, није (код нас) до
данас променило ништа.
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Но, да се сада посветимо и самом садржају ове јединствене студије о Даници Марковић и шта то она ново доноси. Пре свега, од
почетка до краја, реч је заиста, о једној врло личној књизи, која то
исказује и у наслову (само лично име песникиње уз песнички поднаслов: очи пуне звезда, руке пуне трња). У уводу Бранка Радовановић даје нам, мора се признати, на завидан литерарни начин, неку
врсту коинцидентних случајности које су је одредиле и обележиле
њено трајно интересовање баш за ову књижевницу (посвета мајци
истог имена!, прва књига која јој је дошла до руку, места службовања њеног оца иста као Даничина) до сазревања одлуке, такође
заумно образложене, о сусрету две душе у ванвремену:
“А онда, средином осамдесетих, далеко од буке и галаме свакодневне и
прозаичне гомиле, Даница и ја смо се случајно среле и одмах договориле: да напишем књигу о њој, да оживим њен живот, да осветлим њену душу, да прочитам поново њене песме, да из мрака заборава извучем заборављене приповетке
и откријем непознато. И да све то премерим на теразијама новог времена.”
Дакле, посао је превасходно научни, и дискурс у овој студији је научни, али са заводљивом нотом личног (Таман кад хтедох,
као онај занесени Андрићев јунак да кажем – “Даница, то сам ја!”,
пише Бранка на једном месту) појавила се књига Купачица и змија
(2003) изабраних приповедака Данице Марковић у приређивању
Марије Орбовић, која међутим, ништа не одузима овој Бранкиној
студији о Даници Марковић.
Истраживачки метод Бранке Радовановић могли бисмо подвести под синтагму “дубоко орање”, јер чини ми се, да после ове
књиге не постоји више ниједан (непознати документ) везан за Даницу Марковић, али и њену породицу у ширем смислу (претке,
пре свега, оца, као и потомке), да га Бранка није пронашла, обрадила, и што је најважније у факсимилу донела у овој књизи, што је
једна од најбитнијих врлина ове књиге – визуелно, документарна
подршка свему изреченом у студији.
У свесно сведеној, уводној белешци, ауторка даје преглед српских књижевница, сада већ доста добро истражен, закључно са
књижевношћу међуратног периода, тј. Даничним савременицама.
Шта је врлина овог Бранкиног истраживачког поступка: она
полази од породице Јоксима Ст. Марковића и први пут објављује документа везана са песникињиног оца, која су и прилог историји просвете у Краљевини Србији с краја 19. века. Затим даје и
до сада најистраженију и најопсежније исписане почетке биографије Данице Марковић, са оригиналним документима у прилогу

(сведочанство о завршеној Вишој женској школи, 1896, њене молбе
Министарству за запослење, извештаји о раду, молбе за одсуство,
као и документ о напуштању “дужности учитељице у Реснику”),
уз одабране фотографије. Од сада, многе биографске чињенице
Данице Марковић овде имају своју потврду “из прве руке”.
Такође, врлином ове књиге могу се сматрати и таксативно
издвојена поглавља њеног живота, у комбинацији са књижевном
биографијом, али и анализама сваке песме, сваке приче, објављене кроз издвојене важне фазе или године Даничиног живота – ти
одељци, оригинално и описно насловљени и груписани у тематске целине дати су у врло привлачном маниру, нпр. Година 1904:
прва књига песама, Тренуци, Скерлић: Ретко смела и искрена поезија.
Или: Песма “После” - биографија њиховог брака, Нова етапа Даничиног
живота – никад више сеоска учитељица, Антологија Богдана Поповића. Једина жена у Антологији. – Утисци из буне у Топлици, У сећање
стао цео Даничин карактер, Продаја душе нечастивом, итд. Укупно 84
одељка, односно тематска поглавља.
У ова, наизглед фрагментирана поглавља, Бранка Радовановић је унела сав свој аналитичко-синтетички метод: у хронолошко
-биографском кључу, она је осветлила сваки (у документима) доступан тренутак њеног живота (сачињен од докумената – писама,
критике-рецпеције свих доступних аутора који су писали о Даници
Марковић, лична сведочанстава о њој, вестима у периодици, најзад
и личном посетом датим местима), а у књижевном смислу, откривајући и луцидно тумачећи, Даничин живот кроз њено властито
песничко и прозно (мемоарско) стваралаштво (надомешћујући самим најчешће поетским исказом Данице Марковић неке њене преломне животне трентуке). Прегледајући савесно сву оновремену
периодику, али и архиве, Бранка Радовановић доноси низ нових,
непознатих чињеница о Даници Марковић, нарочито током њеног
боравка, под окупацијом у Првом светском рату, у Прокупљу, и то
је до сада најпотпунија студија о боравку ове песникиње у рату, њеном пожртвовању да спаси учеснике Топличког устанка, када је и
сама била у смртној опасности од бугарских окупатора).
Оживљавајући Даничин мукотрпни живот након развода,
између два светска рата, са децом коју је сама издржавала, Бранка Радовановић истражујући Даничин прозни опус, најчешће на
страницама Политике, али и кроз преглед и остале доступне периодике, такође у хронолошко-биографском кључу анализира њене
приповетке, али и преписку која је пратила њену сарадњу нпр. са
Политиком, откривајући реалну и горку позадину (најчешћег) настанка женске књижевности – у крајњим неусловима и грчевитој
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борби за егзистенцију, и перманентној оскудици. Из године у годину акрибично пратећи живот своје јунакиње, уз анализу Даничних приповедака (које су данас добро истражене, захваљујући научном скупу у Чачку, 2006), којима се ова књижевница заправо на
велика врата вратила у орбиту српске књижевности, Бранка Радовановић, међутим, у овој студији даје прецизан контекст настанка
Даничине прозе, од којих неке од приповедака спадају у сам врх
наше књижевности.
Најзад, прерани одлазак Данице Марковић овде је поткрепљен
и до сада најкомплетнијим документарним истраживањима. Реч је
не само о непознатим текстовима (последњи сусрети са Исидором
Секулић, некролози Исидоре, Ксеније Атанасијевић и Полексије
Димитријевић Стошић), већ и о комплетном претресању периодике оног времена, али и свим осталим каснијим изворима и интерпретацијама Даничине смрти. У маниру “пост мортем”, Бранка Радовановић и даље прати своју јунакињу кроз одјеке на њено дело,
њене потомке и чланове шире породице. На неки начин овај део
њене књиге чита се као узбудљиви роман, јер она је успела да дође
до ближих и далеких рођака Данице Марковић, како са њене, тако
и са мужевљеве стране (уз фотографије). На тај начин је биографија
песникиње, али и њено трајање у времену (и сећању) максимално
уобличено и отворено за даља истраживања и стално отворен дијалог са културном традицијом у нашем времену. На крају Бранка
Радовановић наводи и сву до сада доступну литературу о Даници
Марковић, која је објављена након њене смрти.
Као што сам напоменула, стална лична присутност ауторке,
над животом и делом своје јунакиње, даје посебну драж овој књизи. Изразити субјективизам без лажне позе, штавише ходочаснички однос према својој теми (лику и делу), дакле лични обилазак и
виђење места Даничиног живота и рада, пропратио је сваки сегмент ове студије. Тако овде видимо (први пут) и фотографије виле
на Топчидеру где је по удаји живела Даница Марковић, снимак
улице са њеним именом у Београду, фотографију гроба Данице
Марковић са отвореном књигом, и многе друге. Културни артефакти на овај начин, представљају, као што рекох на почетку, у
развијеним културним традицијама нормалан вид рецепције и
едуковања млађих нараштаја – ова књига је по свом методу, код
нас, стога, сасвим једна реткост. И зато од срца поздрављам не само
животни подухват Бранке Радовановић, већ и препознавање издавача Службеног гласника, да ову књигу објави.
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Милијан Деспотовић

ПЕРФОРМАНС ОДБАЦИВАЊА ТУЂЕСТВА

Весна Лазић у сталној полемици са виртуелним светом поезије
као филозофије емоција, све упорније од песника тражи повратак
себи, што би на неки начин, чинило путању од „Тамо до Назад“,1 са
увиђањем оног што је „Пре и после“,2 обележило укупност нашег
трајања у окружењу. У центру збивања, са стварним искуством,
налази се и песник Зосим Попац3 који своје „Замуклице“4 отвара
пред читаоцима који разумеју сложеност савршеног несавршенства, а оно је мотив певања овог песника. Душа као стање може
бити узета из живе телесности током живота,5 пре свега собом док
песник сањари, док отвара своје моћи да намири изгубљено и оно
што је привид, илузија. Све то песник проживљава („О вешању
душе песника“) и оживљава. Није овде реч о „наивном повратку“
посебно при искуству да је „времена мноштво/ о васкрслима/ ни
помена“. Зосим Попац је тај анђео душе који би да отклони сваку кривотворну стварност, али и кривотворена сећања због чијег
перформанса он на виртуелној сцени „заборави да дише“, а онда
његове вене почињу да теку „из књига“, одакле сам собом „исцељује речима“ које га од замуклице бране јер, увек траје „потрага
за песником“ који упорно „кисне“ на невремену свог певања одан
речима и води која га топи и односи у стихове.
Уморан годинама
залуду
грешком избрисане следим
трагове рођења
Не тражим много
1 „Тамо и назад“ назив је првог циклуса песама „Замуклице“ Зосима Попца.
2 Други циклус ове књиге носи назив „Пре и после“.
3 Зосим Попац (алијас Зоран Попадић, Смедерево, 1965) пише поезију и прозу.
Објавио је пет књига. Живи у Смедереву.
4 Зосим Попац, „Замуклице“, Свитак, Пожега, 2016.
5 Народна изрека која се и данас може чути у мом родном Субјелу гласи: „Уби ме у душу“, а
песник Зосим Попац то стање записује овако: „Душа му већ однета.“
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(Зосим Попац, Замуклице, УКС, Београд, 2016)
Нико није постигао савршенство у поезији али нико се није одрекао
свог мотива певања.
Весна Лазић

понекад озлојеђен да киснем
у градском предграђу
и кришом лице
умијем кишом
коју су немарно
други превидели
Песник је тамо где је крв његова расипана (Бојић, Дис, Миљковић), пред стварном и ином Плавом гробницом. Зато је Попац као
подневни ходочасник „на Крфу“, стратишту нашег рода, тамо где
треба будити свест и снагу за тамо и назад, потребна нам је снага за
опстанак и певање о „крви стиснутој/ у звезданој прашини“. Оно
што је њега озбиљно забринуло јесте „препознавање“ удаљавања
човека од себе, улазак у неприлагођену фрагментацију туђества
које се олако прима и потире свако лично сопство. То брине песника који у „свакодневици“ понављања он то открива „под перикама“ док миришу на восак. Биће касно, каже песник Зосим Попац:
„Кад се ципеле саме запуте/ у сећање грумена земље/ који неко
равнодушно баца.“
Нема савршеног богатства, нема „савршеног сиромаштва“,
тим пре што је „судњи дан“ у сталној близини одвајања од стеченог стања, од смрти. Песник то види као дно на које нас доводи
виртуелност, а да притом њени творци занемарују стварност из
које бунтовни песници бране простор и време у коме „се све рађа“.
Психоанализа препознаје то време као период „траума“ у коме је
виртуелни творац на кратко успео „забашурити лажи“. Али, то
„на кратко“, траје много живота које већ чува „камен у пустопољу несаница“. За њих несаница више нема наде за очишћењем јер
„празнина роваши“, а песник се као пророк јавља из миленијума
испред овог, чији је савременик, са поразном чињеницом:
На крају
прве деценије трећег миленијума
покајнике нико не види више.
Да ли је то казна Неба јер је „занемела Земља“, ни ми одавно
миленијуме не бројимо онако како нам ваља чинити, а не како то
виртуелно бива, нико то не зна! Али, катаклизмични „мук“ је очекиван „на крају“. Нисмо ли на прагу замуклице коју песник испред нас гледајући види?!
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Да би објаснио замукло време, Зосим Попац у другом делу ове
књиге суочава оно „пре“ и оно „после“. Између, уместо сата, јер је
време истекло, „виси камен“ жала „праоцима“, „неке слике живота већ су скамењене“. Тако смо из свог памћења изгубили и биће
и душу које нам припадају, уследило је „чишћење“ заборавом па
и виртуелна слобода „осећа стид“ због свог боравка „у запуштеном собичку снова“. Песник је хронолошки дошао до „Тренутка
пада“ и његов поетски субјекат се ту задржао и пре и после, сасвим
ритуално. „Скице“ доживљаја парирају телесној и духовној измењености у покушају да се одбрани време и све оно што се у њему
догађа мимо нас. У крајњем, песник се враћа природности живота
верујући да кретање ка себи и до себе није могуће зауставити. Треба јасно указати ко је „неспокојник и измислитељ патњи“. Поезија
нас свега тога не може ослободити, али на то указује, отвара врата
филозофској љубави да облагодари своју „вучицу сна“ и на тај начин „отупи зуб времена“. Заборављено долази на сцену јер песник
бар „време држи за реп“.

„Замуклице“ Зосима Попца доводе свог читаоца у стање да уз
мир, мудрост и доброту човечанску, брижљиво прочита и уклесану поруку „на полеђини осмеха“. То је нада да се поезија упустила
у остварење великих симболичких идеја, остварење визије о бољем
свету. Она је свакој отуђености, малодушности и страху спас, па се
овај песник може сматрати и лирским практикантом који нас ослобађа наивне осећајности, али данашњи читалац осим књига мора
умети да чита стварност и њена искуства.

6 Др Добривоје Станојевић: „Кад песници замукну”, из поговора књизи „Замуклице“, стр. 53.
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У овој књизи преовлађује стил промишљене дистанце према
свему што нам се не не догађа, а још више према оном што нам
се дешава. Простор и догађаји се размештају у децентрализовано
поље у коме се песма стално дешава у различитим правцима свих
својих разумевања и неразумевања.“6

Чедо Недељковић

ТРАЖЕЊЕ СЕБЕ И УСПОСТАВЉАЊЕ
ВЛАСТИТОГ БИЋА
(Милица Јефтимијевић Лилић, Партенон звездама зидан, Арка
Смедерево, Стари Колашин, Зубин Поток, 2015)
Свој звездани „Партенон“ Милица Ј. Лилић је зидала звездама-речима које у њеном поетском ткиву нису само грађевинско средство него првенствено мисаоно-емотивни циљ, њено песничко
суштаство. Библијска порука „у почетку бјеше ријеч, и ријеч бјеше у Бога и Бог бјеше ријеч“ (Јеванђеље по Јовану, Вуков превод)
као да је песникињина водиља за коју реч није само била него и
јесте и биће. Њоме она материјализује мисли и осећања, понире у
психичка стања, осветљава односе, вербализује човекову нутрину,
његова усхићења и вандализме. Све је у речима – као да је мисаони
темељац ове песничке књиге која се може тумачити и као лексичка
студија у поетском руху. То потврђују не само наслови више песама – Млада реч, Кад речи дођу, Речи као вандали,Усхићење речју, Плес
нагих речи – него, пре свега, богат спектар значења која им се, у стиховима, придају, која оне носе и низа могућности да се различито
тумаче. Речи буде успавану енергију, пенушају и плаве, пламте, воде на
гејзир, буде страсти, отварају срца; кад надођу, нижу се као блистави
корали па од њих плане душа, буде из давнина успавану крв, топле су и
пуne звука. Речи могу да насрну ко вандали и за трен поруше звездани
храм, могу да донесу усхићење и одјекну ко прасак , а једино бакљом
речи сићи можеш у средиште луцидности. Могу засветлети као кријес,
имати магијску снагу.` Језик и реч су као део и целина и посматрају се као неразлучиво јединство. Ако су речи клица новом цвету,
језик је кућа наше суштине, ума бића... он сеје. живот изнова ствара,
потврђује да нисмо пролазници кроз дато време. Он ти је као град. Језик нас пун светлости преображава, од нетварног ослобађа. Језик је у
овој песничкој књизи пут у сопство. А херменаутика, разумевање и
тумачење текста помаже нам да се вратимо право у средиште себе.
Немачки филозофи Дилтај и Шлајермахер помажу песникињи да
продре у тајне текста, у срж свога бића. Нема у овој збирци песама ни трунке позитивизма него постоји само дух и нису случајно
у њеној песми нашли место двојица поменутих филозофа који су
тражили да се духовне области и њихова симболика духовно тумаче јер им нису примерене научне методе. Духовно чудо узмиче, /

загледаш га са свих страна, / узмеш на длан / ко кап воде, прозирно, празно. Суштина поезије Милице Јефтимијевић може се схватити кроз
појмове Сопство и Јаство иако их она тим речима ретко и узгредно
помиње, али њихова срж дише из њених стихова. Једна песма у овој
књизи је насловљена као Цваст сопства, а то су речи никле из магме
песникињиног духа што упућује на Јунгов душевни склад и потпуност, на Јаство као на скуп свега суштаственог што чини личност,
на душу. Песникиња одвија свитак језика рода мога, помиње одгонетање светог Винчанског писма па каже: У послушање се примаш / у Мисир
Великог Јаства. Три полседње речи нису случајно написане великим
словом. У њима је душа. А душа није друго него мисао и емоција
који су и основа и потка ове збирке песама. Зато је она душина зиданица. У песми Брендирање душе даровити песник (у чаршији која
данас има нове мере) има велике, тужне очи, стари ауто, неразумевање
ближњих. У овој поезији не треба тражити описивање и нарацију
него изнедрен унутрашњи екстракт. Чак и у ретким песмама које
би по наслову упућивале на пејзаж, као, на пример, Под Леотаром
или Сан има лице Лоаре, врло је мало описних елемената, а много душевних стања изазваних спољним објектима. О песникињиним рефлексијама, о Логосу, који из нас просијава, доста говоре и наслови
многих песама: Успостављање бића, Благодарност, Страст битисања,
На престолу смисла, Пхвала стварању, Божанска истина, Опсена, Тешка
тајна, Непојамни привид, Сагласност, Похвала тузи, У сржи патња, У
славу бола – све појмови апстрактног карактера без иједног опипљивог предмета. Скала мотива, као свесних или несвесних окидача за
различита психичка стања и расположења, веома је широка. Враћање себи из странствовања и повратак властитом, изворном бићу
је чест мотив у овој поезији, као што у актуелној стварности није
редак случај да човек изгуби себе правог и покушава да се из кошмара изгубљености врати право у средиште себе, да окрепи свој
дух умом узвишених који су ту да Логос посведоче.
Питање ко сам ја као да извире из сваке песме и природно,
полазиште је изнутра према споља, јер треба из себе истиснути
празнину. Отворе се капије сопства... и видиш празно је унутра. Проблем је то ништа које покрива свашта што је било бодро, весело
па човек мора поново да успоставља своје биће, своје ја да себи не
би био туђин, странац. Постоји нада да ће он подићи стубове смисла
унутар себе... да себе трајно издати неће. Све се догађа унутар себе.
Ту вертикалу до Великог Светла треба подићи у себи приносећи себе
по комад. Једино собом испуњени можемо стићи до божанске истине. Да се не догоди оно што збори Заратустра: Твоја душа биће брже
мртва / од твога тела. Песма се схвата као плод унутрашње муке,
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рађа се у суморним пределима душе: Све бол је – душе јек, празнина
тек / грч материје и духа, што песма је. Она је фреска материје... диптих смисла и музике. (Филозофски приступ мисаоним творевинама. Песникиња је ерудита. Мудро се ослања на велике мислиоце и
уметнике – Дилтаја, Шлајермахера, Заратустру, Фердинанда Песоу, Диса). Управо су смисленост и музикалност у своме јединству
важна карактеристика ове поезије. Патњу, тугу и бол (три песме
су посвећене тим емоцијама), песникиња саветује, треба примити
филозофски мирно, јер нема опстанка без патње... у патњи ћеш
расти. Туга је срце душе... моћна као море, али савремени човек,
притиснут свакодневном јурњавом и обавезама нема времена да
потпуно доживи тугу: Блажена туго, пуна самте / ко смоква сокова,
сласти / а не стижем те осетити / од норми, термина, рокова, хтења. Бол потврђује човека, туга га узвисује, патња га ојачава, помера
просторе духа. Без патње нема постојаности, без туге радости, без
бола душевног здравља. Радост и не би била то што је кад би била
стално стање, кад не би била повремено прожета тугом. Личност
израста кроз патњу и муке радне, стваралачке, љубавне, кроз кризе пријатељства и односа. Уљуљкивање у добром, пријатном, веселом, материјално лагодном не ствара чврсте карактере. Вредност
имати може се схватити само кроз немати. Душевни мир постиже
се кроз немире, уздизање кроз посртање, сигурност кроз искушење, поузданост кроз несталност, моћ кроз немоћ.
Љубавно осећање у поезији Милице Јефтимијевић не извире
из разбуктале ватре, кључале крви, дивљих страсти; не прате га
неконтролисани крикови и раздражујуће речи. Најбоље је изражено стиховима: ни такли се нисмо / а стопљени... жудња исписана по
кожи. Љубав је у речима, наговештајима, слутњама, магији отварања душе, чаролији, додирима даљине, ишчекивањима, опчињеностима, погледима, давању најбољег себе. Наговештај телесне
страсти можемо наћи једино у стиховима: У игри сплела се жудна
тела / и сва је вечност занемела у којој овај други стих занемелим
временом говори о величанству љубави, а не о еротском елементу.
Нема ту конкретизације и жешће телесности. Само су се сусрели
небо и земља и све се стишало. Она, љубав, има чудесну, божанску моћ и живи кроз снене жудње, али уме бити и тиранин који
никога не штеди (песникиња цитира Корнеја). Загледањем у њу
доричеш себе и поново се рађаш. Емоционалне слике љубави су
толико упечатљиве да остају у души читаоца: Црни си Месец што
вуче горе / измамљена успињем се... Да те дозовем / на гозбу месечарску
/ где заплесаћу у белом. Стихови које би желели у својим песмама и
највећи песници.
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Песнички језик Милице Јефтимијевић Лилић је згуснут, стилски богат, метафоричан (господство вечности), богат контрастима
(поноћно сунце) и симболима (сунце, месец, светло, логос, творац) без
наративности и описивања, без предметне објективације. Све је у
субјекту и казује се у првом или другом лицу: пронашла сам јутрос
једну песму ја, враћам се себи, прокључам уз њих, то се Почелу враћам,
по комад себе приносимо, даћеш што већ имаш, растеш да одгонеташ...).
Сведеност на мисао и збијеност језика може се најбоље илустровати завршном песмом ове књиге Живот – кроки.
Реч по реч, слика по слика – целина. Корак по корак, дан по дан – година. Јутро по јутро, ноћ по ноћ – празнина. Радост по радост, грч по грч
– горчина. Горе па доле, напред па назад – нигдина. Стихови без иједног
глагола, а они су ту. Гномски израз као у пословици зло рађење
– готово суђење. Стања, расположења, муке, болови и туге, тражења себе, радости обнављања, тематика су ове необичне и ретко
оригиналне песничке збирке која заслужује танану психолошку
анализу.

Мирјана Штефаницки-Антонић

ПОСРЕДСТВО МИРОСЛАВЉЕВОГ ДУХА И ПЕРА
(Мирослав Мишел Болтрес, Благост Божјег гнезда, Галаксијанис, Ниш; Уметнички клуб Расковник, Смедерево, 2015)
Прочитавши књигу духовне поезије Мирослава Мишела Болтреса
Благост божјег гнезда, у садржају, на крају – О писцу слово, где пише:
Мирослав Мишел Болтрес, боготражитељни песник Сербски, рођен је трећег дана месеца јулија 66. године, двадесетог столећа, на
десној обали Дунава, у негдашњем престолном, а данас уметнички
утврђеном Граду Смедереву, где данас живи, пише и ствара. Пише
класичну поезију, хаику, рубаије, кратке приче и записе, афоризме. Песник, како и сам каже стиходарује и стихорадује читаоце.
Он је песник самосвојног, избрушеног стила писања. Његове
речи врцају и светле попут драгог камења, у ноћној тмини. Поверава се Богу, исказује нову наду и веру на хришћанском путу православља и светосавља, као и на сопственом путу. То су по одредницама и молитвене песме, испред иконе, која по тамјану мирише,
и иницијално представља везу између земаљског и небеског света.
Молитва Свестворитељу, достојанствена, часна, пуна топлине и
људскости – праисконске. Одгон бешчасног!
Бели камен просут без реда и поретка
У сред Балкана
---------------------------------------------Ноћ без сна пуна немих мириса
---------------------------------------------Помози Боже малом човеку
Ако те уистину има – теци мојим венама
------------------------------------------------Белим и руменим – Свим мојим јутрима!
( Из песме „Јутарња молитва” )
Посредством духа и пера Миросављевог, умоченог у плаветнило мастила и сафир – небрушени, када се стихови нижу
као бројаница, са надом у постојање и спасење земних: Човека
– мушкарца и Човечице – жене. Склад стихова, у хармонији са
љубављу према ближњем свом. Песме питке, једре, одашиљу поруке љубави, топлине, благостања, слоге, братства….. наде. Да, наде
у боље сутра.
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Да могу од камења да створим свираче,
и од песка језерског играче, и од лишћа свих гора
певаче, да ми помогну славити Господа.
Те да се и глас земље чује међу хоровима ангелским.
Следи прва песма (уводна), насловљена Благост Божјег гнезда:
…. У твом дому
нека занавек влада
топлина и благост
Божјег гнезда!
Књигу завршава песмом Свевишњи:
Пред нам су врата вечности
Одшкринута
Са дивним са грешним душама
--------------------------------------
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А, усуд? Пише и о људском усуду – у првом лицу једнине. О
немирима, чежњи… Песме предосећања, неизвесности. Песник се
радује овоземаљском животу, али следи и запитаност у његовим
рефлексијама. Изражава кроз стихове различита осећања, на мах
дозвољавајући немирима и црним мислима да га прогоне.
Године 2014. књижевник Предраг Богдановић Ци записује: „…
да ударимо у молитвено клепало и позовемо Песнике надахнуте
Светим Духом да прихвате Давидову харфу и запевају своје псалме
о искушењу, надању, о патњи, о вери у истину Божју…“
Пева наш Песник деценијама. Прву збирку, 365 хаику песама
за добар дан и лаку ноћ, објавио с јесени 2011. године, обележавајући
тридесет година књижевног рада.
Стихотворење се наставља кроз: Молитвеник, Путотражитељник и Исходник – три циклуса певања у књизи Благост Божјег гнезда.
Сваки циклус садржи по једанаест песама. Тридесет три песме –
попут година затвореног животног пута Исуса Христа. Код Мирослава Болтреса ништа се не дешава случајно. Свако његово делање
има своју симболику, кроз речи, боје, ноте… Попут ветрова – лахора, ружа црвених, који лахоре кроз Песникове речи, насликане
слике, одсвиране и отпеване мелодије…
Мирослав Болтрес је мултимедијални уметник – посвећеник.
Да не набрајам, кроз које све видове уметности уноси и преноси
своју: персоналност, искрену емоцију, имагинацију, фикцију, виртуалност, инспирацију. Али, у овом тексту је о Књизи реч, коју започиње мислима Владике Николаја Велимировића:

На белом коњу путују
Наши анђели чувари
--------------------------------------То само Свевишњи може знати
--------------------------------------Богоугодника блажених!
Затвара књигу текстом Живот и поезија Николаја Велимировића, Мисли о добру и злу:
Стави свој живот у стихове
И опет ти кажем: стави свој живот у стихове, ако
хоћеш да осетиш живот универзални, и да будеш с
овим у вези и хармонији.
---------------------------------------------------------И тако, ако ставиш свој живот у стихове, бићеш ближи истини,
ближи животу.“
Између почетка и краја, ове књиге, Песников сензибилни и
знатижељни ум „производи“ стихове. Радовање право, и Песника
и читаоца, којима шаље обиље отпоздрава, са благосиљаним прахом, на крилима анђела – белог (Бели анђео), кроз молитве (Молитва за свету земљу), уз (Живот и Божије сузе), заједно са гласницима
(Божји гласници), улази у Светилиште:
Богородица
Спаситеља родила
За опрост грехова
Тело Христово
У теби је скривена
Чежња векова!
------------------------Бројаницу је
Мати ми поклонила
Да ме сачува!
-----------------------Пробуди душу
Уђи у светилиште
Постаћеш човек!
Рецензенткиња књиге, проф. Љиљана Глигоријевић, у своме
поговору, коме је дала наслов – О књизи реч – каже:
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„Поезија својим најразноликијим нитима прожима све људске
промисли, хтења, жеље, стремљења, размишљања, пориве… Она
нас води у недокучива пространства, у светове које можемо досегнути дубоким духовним промишљањима. На такав начин нас у
своје песме уводи Мирослав Мишел Болтрес…“
Испред духовне песме, као увод у песму, објављена је и по једна хаику песма, спојене својом лирском нераскидивошћу. Хаику
песама тридесет три. Опет, бројевима – године овоземаљског живота - Исуса Христа.
Боже, дај ми знак:
Да сам ти још увек драг
Желим на свој праг!
Или, једна друга хаику песма:

Песник нас обдарује кованицама речи, које лепотом зазвече.
Као на пример: светосавље, тиховање… на месечини бесловесних,
путотражитељник, магленици… царство Нигдине, душа истопојавна, даноноћије, поноћије… височних побрђа и горја… Специфичан исказ Песника, не само у овој књизи, већ и у свакодневној
комуникацији и коресподенцији са пријатељима, људима – уопште. Као из плетене, непрозирне мреже и речи незаборава… упућује Свевишњем и вољенима… и себи… и душама несталим пут
неба вечности…
На крају књиге – О сликару слика – Срђан Слијепчевић, који
бојом живота свога неба и своја платна осликава, такође, у Граду
Смедереву, на десној обали Дунава.
Слике (у колору) у књизи:
„Звук тишине“ (слика на корицама);
„Јованово откровење“ – (Молитвеник) – акрилик – уље, 2011.
„Небеска врата“ – (Путотражитељник) – акрилик – уље, 2012.
„Небеске сузе“ – (Исходник) – акрилик – уље, 2011.
Сликар усхићује бојама! Песник нас грли речима. Свима прашта и подарује мир – мир Божји, благост своју, да учини, помогне,
дочека… испред олтара Човекољубља, уплетен у нити своје верујуће душе и саткан од пређе Песничке.
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Молим се Богу,
Христу, Деви Марији
За боље сутра!

Јордан Ристић

ПУТ У БЕЗИЗЛАЗ
(Зоран Д. Милојевић, Орлови бели, орлови црни, Градска библиотека „Вук Караџић“, Косовска Митровица, 2015)
Нови роман Зорана Милојевића Орлови бели, орлови црни наставак
је романескног циклуса са темом о косовском и свесрпском страдалништву зачетом у претходним романима, који бацају ново светло на најновија догађања на овим просторима, али и у српству
уопште. Овај роман је продубљена слика српске трагике, у првом
плану ауторовог ужег завичаја (Косовске Митровице и околине),
али и немилих догађаја на ширем простору Косова и Метохије –
осмишљених шиптарских притисака, насиља и злочина над Србима и, нажалост, српског посртања и слуганства које у тој трагици
има свој удео. То потврђује уску везу пишчевог живота на Косову
и у Метохији и његовог стваралаштва; заправо, види се колико је
младост у Баиру крај Ибра оставила дубок траг на самога писца.
Отуда је и сећање на Косовску Митровицу његов „терет“ којег се
ослобађа у своме роману, попут Ива Андрића, коме завичај „ засеца груди“ и који се носи кроз читав живот.
Радња романа омеђена је временом након смрти „господара
наших живота“ Јосипа Броза, периодом који боји најбесмисленија
комунистичка синтагма „и после Тита – Тито“ и политичким гибањима, потресима и догађањима који су припрема рушења његове
творевине, заједничке државе. Јунаци и актери многих догађаја
пресудних за формирање и рушење те државе носиоци су радње
и у претходним романима Зорана Милојевића; сада их видимо у
правој улози, разголићене, без маски и деценијског лажног представљања у народу.
Најмање два плана доминирају у ауторовом виђењу косовско‑метохијске драме и доживљају српске трагике на овим просторима: вековна тежња Албанаца да освоје Косово и Метохију, који
су почели да се празне од Срба после Велике сеобе и шиптарских
зулума у потоњим вековима, и друго, „допринос комуниста“ у
остварењу албанске идеје утемељене на Бујанској конференцији
о Великој Албанији. Зоран Милојевић прати сплет и слет догађаја
у роману, показујући осмишљен систем албанског плана за уништење свега што носи атрибут српски у свим сферама живота на
Косову и у Метохији и што води коначном циљу – протеривању

Срба са ових простора; то је безобзирна закулисна игра у којој су
Срби судбински страдалници. Она се манифестује у тријумфу насиља, безакоња, двоструких аршина у судству, запошљавању, амбивалентном приступу националној припадности и догађањима
у којима је српским актерима следила осуда и казна, а злочинцима
амнестија и награда. Свакодневно српско суочавање са сопственом
немоћи пред обманама, кривотворењем истине, разним пакостима неминовно је сламало сваку вољу за отпором терору и водило
прихватању покорности и фаталне судбине или бекству из сопствених кућа, имања. Тако се проучавају услови у којима је име
Србиново онтолошка кривица, а невини кривац ознака српског
човека у времену које заокупља ауторову пажњу.
На питањима добра и зла, правде и неправде, морала и неморала Зоран Милојевић прати судбине својих јунака у роману.
Они су протагонисти идеје о шиптарском Косову, коју систематски спроводе шиптарски политички кадрови са циљем отцепљења
од Србије и припајању Албанији или изопачени Срби, комунисти који су, у својој слепој послушности, додворавању и подаништву, изгубили људске особине заслепљени личним амбицијама,
слуганством стављајући себе у службу најмрачнијих шиптарских
циљева. Њихове карактере писац пластично ваја оголивши их до
сржи у издајничкој улози. Они су ту да дигну глас против обнове
Храма Светог Саве у Београду, да се докажу на научном пољу докторском дисертацијом „Албански катуни у XIV веку у Метохији“,
или би попут Радуше да се „Дечани претворе у Музеј револуције
народа Косова“, а споменик на Газиместану да се премести у Приштину и „прогласи спомјеником револуционарима с Косова“. То
су кадрови који су задобили поверење да воде велике пројекте из
националне албанске историјске науке попут Гегуле, Вукмировића, о којима ће и најодговорнији у науци и политици изрећи
и највише похвале: „Ако, бре, ако, нека му дају, само нека Хадри
све контрољише. Гегули треба дати да пише нашу историју, а онај
Вукмировић нека се бави ћиме ′оће, само нека доказује оно што
Гегула тврди.“
Аутор, пратећи живот две значајне институције, Комитета и
Гимназије у Косовској Митровици, успева да наслика атмосферу
живота у Митровици и на Косову и Метохији на крају XX века.
Састанци у Гимназији и Комитету немају за циљ борбу против
неправди, ни искорењивање зла, већ легализацију и њихово продубљивање; безакоње и подстицај неправде и непочинстава који
сужавају српски простор и укидају слободу, правду, што води неминовном сукобљавању са поразном политиком и несагледивим

АРИСТОТЕЛОВ ДУРБИН

81

последицама по Србе; губитак вере, наде, гажење морала отварају пут у безизлаз. Легализација неправде води у кулминацију и
доминацију зла, у губљење разума и коначну деструкцију и хаос
који мањинским народима укидају сваку перспективу.
Његови јунаци су главни актери у средини где се одвијају
значајни и судбоносни догађаји: Гимназија – језгро културно-просветног рада, и Комитет, где се доносе важне одлуке које одређују људске судбине и колективно боје друштвени живот. Њихове
ноћне седнице крију симболику политичких одлука које помрачују српски опстанак и гасе сваку наду. Обиље сцена из Гимназије
и Комитета смењују се брзином која увећава драматику живота
и обесмишљава сваки напор да се сагледају права животна питања, посебно она која систематично угрожавају опстанак Срба на
Косову и Метохији. Зарија, Страхиња, Дракче – напињу се да однарођеним Србима укажу на свестрано сагледавање српске угрожености, на свакодневне неправде, на универзално сагледавање
живота на Косову и Метохији, где се рађа „држава у држави“, са
још већом амбицијом њених креатора – припајање њено Великој
Албанији. Њихова осуда комунистичких неправди и лутања је
осуђена на пораз. У овим институцијама се у вртлогу српског удеса и несрећа и сеоба актери исцрпљују у интимним авантурама
које Гимназију и Комитет промовишу у љубавна гнезда. А у међупростору аутор сведочи и о драматичним сударима на макро и
микро плану; сазнајемо и шта се догађа у државном врху, посебно
о понашању српских руководилаца којима је овај део Србије остао
на маргини и потпуно је препуштен Фадиљу, Аљушу, Махмуту и
Србима који су били у њиховој служби. Иронично, али истинито
– толико блуда превазилази и најбујнију стваралачку машту аутора. Могућа су и његова претеривања у карикирању појединих ликова и сцена, а и самих ових важних институција, центара моћи,
али последице ће одагнати сваку могућност другачијег и блажег
суда о њиховом раду; живот и потоњи догађаји су потврдили све
њихове деструкције. Руководство и једне и друге институције под
претњом је забранило сваку информацију о силовању српске ученице Гимназије, легализовало шиптарске демонстрације и заставу
црних орлова, али је применило сурове методе према Србима и
сваком њиховом окупљању: „Полиција туче и хапси оне који носе
заставе с белим орловима. Нема ниједног Србина међу полицајцима, све Шиптари, а пуковник Јоја их предводи и командује на
шиптарском.“ Зато ће и Страхињина опомена челницима ових
институција, посебно српским моралним наказама (пуковнику
Јоји) бити прекор и претња и комунистима: „Овај народ је кост

од српске кости, а ти му пендрецима те кости ломиш“. Јер, они су
својим нечасним радњама доспели у безизлаз: „Глиб је толико дубок да се претворио у живо блато. Колико год се копрцали, упадате све дубље у блато.“ Овај сукоб уједно дефинише и нескривени
ауторов идејни став према актерима сукоба, у коме се препознају
симпатије за Зарију, Страхињу, Дракчета…, јунаке са друге обале,
који се боре за опште идеале, за угрожену ученичку слободу, за
живот достојан човека и угрожено српство.
Том злу шиптарских прогона Срба са ових простора, пројектованом у Тирани и неким светским центрима, потпомогнутом српским изродима, супротставиће се трагични јунаци Зарија, Страхиња, Дракче свим снагама и средствима у неравноправној борби,
без изгледа да победе, али са узвишеним циљевима и страдалничким последицама. Аутор у њима гради непоколебиве ликове који
израстају у праве браниоце највећих људских идеала, слободе и
правде, што их чини универзалним и трагичним. У том сукобу са
злом, против политичког, културног и сваког насиља над Србима, њихова беспоштедна борба ће остати пламичак тек да се не
угаси нада у животу Срба на овим вековима српским просторима.
Зато су они спремни на жртву, да би сачували слободу и живот
достојан човека, а изнад свега тапије на косовску земљу, која је вековима преоравана, дељена, присвајана, отимана. За аутора остају
вечне тапије хиландарске, метохијске, сачуване у хрисовуљама и
типицима и другим вечним књигама, као неуништви српски споменици, које хоће да угрозе и раскрчме однарођени Срби зарад
шачице власти и ситних привилегија. Писац ове Србе помраченог
ума приказује у гротескним ситуацијама, у вешто припремљеним
недокучивим играма и шиптарским замкама у које упадају као
муве у паукову мрежу. Они су жртве сопствених слабости, отанчалог морала, поданичке психологије, похлепе за материјалним
богатствима, каријером која почива на негацији вредносних начела и иза које остаје људска љуштура. Њихов сукоб са моралом,
што је трагично, оставља за собом страдање и несреће праведних
и недужних људи. Они су супротност Заријином стрицу Благоју,
који се жртвује да се сачувају косовска земља и имања, коме је припала дужност да чува кључеве празних кућа прогнаних и исељених комшија у Колашину: „Све што у животу имам је у мени и на
мени. Држим се зубима за ову косовску земљу, а власт ми је отима
из уста!“ Мног је страдалника који морају да напусте своје домове:
„Ово време преживљавају само животиње….Кад би дрвеће ходало,
и оно би отишло с Косова“.
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Личности првог плана – Страхиња, Зарија, Дракче – личности
су изузетне вредности, одане традицији, осећању части, љубави
према своме роду и правди. Рад, образовање су мерила вредности
на којима васпитавају своје ученике и на којима се примером доказују у средини. На супротној страни су они други, који су симбол
свирепости, подлости, људског посрнућа, гадости, пуни зала; ту су
и они који су се нашли у њиховом кругу из кога нема излаза. То
су комунисти шиптарски са припремљеним програмом српског
прогона са ових простора – Фадиљ, Каћуша, Махмут, Аљуш, Салих, Али Хадри, Салих, Сахиб Саватије, Адем Мурићи, Кајтаз, али
и Срби на истом задатку – Дража Марковић, Никола Љубичић,
Петар Стамболић, Мира Марковић, Цветко, пуковник Јоја, Гегула
и Гога, Богдан и Продан Кумровачки, Тахир –Трифун, Друг Син
Палог Борца, Боги Жуганац Трчипиш и други. Посебну групу
чине женски ликови: Кокили, Мори-Ђурђо, Радуша, Љица Мајкица, Ружа, Хана Маца и други, које аутор слика као симболику
распада етичке и естетичке хармоније традиционалног света. То
писац сликовито постиже и самим именима јунакиња и неприличним дијалозима. Њихово понашање и разблудни живот пратиља и
увесељивачица „партијских другова“ у плавом вагону и салонима
опредељење је које ништи и обесмишљава сваки морални кодекс
и традицију косовске жене одане породици на којој су опстајале
генерације.
На принципу контрастног сликања господара, политичких
моћника, налогодаваца и послушника комуниста, на једној страни, и њихових опонената, на другој страни, аутор гради потку романа. Динамика контрастних слика два табора је константа у роману. Деструктивну комунистичку групу „ојачаће“ бројно и младе
професорице којима ће партијско чланство и морално посртање
припремити скоковит улаз у више кадровске и социјалне сфере
и створити непремостив јаз према дојучерашњим колегама. Тако
се осваја статус који води у обрачун две непомирљиве идеологије – комунистичке, анационалне, показаће време – антисрпске и
равногорске, националне. Овај сукоб идеологија разоткриће комунистичку кратковидост и подлост угрожавања српства на Косову
и у Метохији, где су Срби сведени на симболику и декор; обесправљени су, без права на наду, која се неће угасити једино останком
на својим огњиштима. Таквом стању је највише допринела комунистичка идеологија и њени слепи послушници, који су доказ да је
морални интегритет изгубио сваку снагу и да га је заменило подаништво, бескрупулозност и људско ништавило, поданичка психологија лишена вековне традиције, човечности и људске топлине.

Такви су згазили Лазарев завет, одрекли се видовданске етике – изневерили и подвргли руглу косовски мит и моралну победу малог
народа. Аутор сугерише питање: постоји ли народ у Европи који у
својим редовима има изроде који са подсмехом и цинизмом говоре
о својој традицији.
Страхиња, Зарија, Дракче, Павле Тодоровић и други морални Косовци ни после Титове смрти, када су трагичне последице
његове антисрпске политике огољене, не успевају да Цветку, пуковнику Јоји, Гегули и њиховим сатрапима укажу на њихову деценијску дезоријентисаност и одрицање од сопствене традиције.
Страхиња се упиње да аргументима укаже на највећу грешку српског опредељења да стане уз самозваног коминтерновског највећег потказивача и комунистичког пашу, ником незнаног Тита, а
не уз српског пуковника, провереног борца у многим ратовима,
Драгољуба Дражу Михаиловића, кога народ ословљава у духу породичне традиције, са поштовањем, „чича“. Покушава Страхиња
да упозори Цветка на претњу Шиптара, у тренуцима када се море
комунистичке лажи узбуркало, када је мржња према Србима била
очита, да иде последњи талас српског уништења, што може да прерасте у фазу геноцидну, каква је била у Хрватској за време Анте
Павелића, што по последицама „леди душу“, али заблудели неће
да то чују. А остају глуви и на аргументе о истини и кривцу за
грађански рат, који је започео свега неколико дана по сусрету Тита
и Драже Михаиловића у Брајићима 19. септембра 1941, а који је
однео толико живота и посвађао сваку српску породицу. Схватио
је од њих боље и познати руски писац Јуриј Лошчиц, који у роману
Српска прича – руска бајка (Хришћанска мисао, Београд, 2005) на
82. страни цитира Дражу Михаиловића: „Највеће зло које једном
народу може да се деси јесте међусобни рат рат његових синова“;
зато је он од комуниста тражио заједничку борбу против окупатора, „а када се он нађе иза наших граница, суверени народ, који
данас у мукама брани ову земљу, рећи ће своју реч“. Ове речи комунисти нису забележили у својим историјским кривотворењима,
но су народу просипали лажи о срећи и блаженству, а на сцени
је крварила српска безнадежност, напуштеност и људски срам. Са
нарастањем сукоба и трагичних догађаја, Страхиња, Зарија, Дракче све су присутнији у роману, настојећи да Цветку, пуковнику
Јоји, отворе очи, погледају ојађени српски народ и скину вео са
лажне и лакиране стварности: „ Цветко, од Србије сте направили
гробље које се стално проширује.“
Роман Орлови бели, орлови црни нуди детаље важне за остварење уметничке идеје о драматици живота угроженог српства,
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али и за композициону чврстину и завидан литерарни домет.
Тако нам писац у дијалозима актера, у народним мудростима и
досеткама, сажетим исказом показује морални кодекс који су изнедрили време, патња и богатство духа, жилавост опстанка и синтеза
српског трајања. Тако је Ибар сведок ових збивања; он је његова
Морава, Дон, чија је функција и значење у роману трајање, неуништивост, упркос бурама и рушењу железничког моста; он одолева
и многим историјским бурама и Ферданиној трагичној љубави.
Поред њега се рађају и умиру љубави, каква је била и љубав лепе
Фердане, јунакиње романа. Ибар и Баир су и нераскидива ауторова веза са косовском смоницом и првим пупољцима живота и
љубави, и они осмишљавају проток времена и међе значајна догађања на овим просторима. Важан је и детаљ српске славе у дому
Дракчетовом, који евоцира време када се угошћавало и педесет гостију, а сада их је скупа једва петнаестак; нема му ни уже родбине,
па ни брата од ујака Момчила, јер се одселио у Нови Сад: „Њему су
убили оца по наређењу друга Дуке.“ Слична је судбина задесила
и цркву, која је угрожена и празна, апокалиптична слика духовне
опустошености српства и комунистичког терора. Тако нам о литургијама без народа сетно говори старешина Храма Светог Илије
у Вучитрну отац Стево: „Све је мање народа! Ни овако га није било
у цркви, а сада сам као пустињак. Најтеже ми пада недељна молитва. Останем у недељу, сам почнем и сам завршим литургију.“
Нема тужније слике од молитве у празној цркви, како то у Ефемерису записа Дејан Медаковић током једне литургије у Цркви Свете
Тројице у Мушутишту.
И Дракчетова бакалница је важан објекат који осликава дневна догађања у чаршији, али је и место окупљања, где се сусрећу
актери романа и обавештавају о значајним сусретима људи, њиховом понашању, о крупним питањима за опстанак угроженог српства. То је слика реалног света, обичног, преко којег се преламају
крупне одлуке политичких структура Митровице и Приштине, а
које воде у индивидуална страдања и колективну сеобу. Због атмосфере у „Јадрану“, који је потиснуо Србе, Дракчетова радња је
заменила кафану у којој су се одувек Срби окупљали и где се на
посебан начин одвијао друштвени живот, где се људи срећу и где
се укрштају многе информације и разна догађања у животу Срба.
Ову појединост аутор сматра значајном, па се и гимназијски професори Страхиња и Зарија, као опоненти српских послушника и
слугу, да би се склонили од разгранатих полуга ухођења, прислушкивања и праћења пуковника Јоје и његових „сарадника“, често
сретаху ту, у Дракчетовој биртији. Из дијалога који сведоче о свим

несрећама и злој судбини која је задесила српство на Косову и Метохији истичемо само један као илустрацију свесрпске трагике –
Заријино хапшење: „Истина увек пева своју песму, па певај, голубе мој, зашто те Аљуш хапсио?…” „Аљуш ме испрати до кола, па
рече: `На тебе је да ћутиш иљи лајеш, а ја ћу то да ћујем одма` од
ћаршије. Ако ћутиш, добро, ако лајеш… овај… зна се! Што више
ћутиш, то ће више век да ти се продужава. Крцун је лако погинуо,
Заре, не ори по мору!” Овоме не треба никакав коментар.
Све је овде у чудном сплету – политичке одлуке које расељавају Србе, Срби који их утемељују и спроводе, Српкиње које увесељавају и улепшавају интиму ових стратега и стручни кадар који
ће „научно показати“ шиптарску укорењеност на српској земљи,
још апсурдније – српско отимање њихове земље и коначно њихову
(шиптарску) угроженост. Да се аутор у овој апсурдној слици искривљене историјске истине не користи „делима“ српских научника, сумње би биле оправдане.
Најуспелије су странице монолошког приповедања, обележене курзивом, у којима ауторово перо исписује завидне домете
литерарног исказа. У овим сегментима вешто уклопљеним у композиционо ткиво романа осетан је продубљенији приступ овој
сложеној и актуелној теми; како Бахтин наводи – сказ је увођење
трећег гласа, у већини случајева, да веродостојно осмисли догађај,
јер сказ доприноси више но други облици истинитости романа
(приче). Таква је прича Плач Тодоровог сина, језгровита слика трагичних подела у Колашину, у коме је комунистичка пошаст оставила пустош: „Они који су ти убили њега, убиће и тебе. Убице ће
бити у комунистичкој полицији и политици. Кадије које туже и
саме пресуђују.“
Ауторова нескривена зебња изражава непомирљив став према
стању српског човека угроженог на Косову и Метохији и бојазан да
још једна генерација буде жртвована и постане „поколење за трошак“ – како то језгровито описа српско страдалништво Григорије
Божовић, највећи српски писац ових простора. Роман Орлови бели,
орлови црни, који је потврда значајне литерарне зрелости Зорана
Д. Милојевића, поред уметничког аспекта осветљавања једног сегмента велике и горуће националне теме, педантним истраживачима оставља грађу и упућује их на корене једног дугог процеса
који има за циљ затирање српских корена и имена на овим не тако
маргиналним просторима, али и у српству.
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Биљана Живановић

ДВА НИН-А ЗА СМЕДЕРЕВО

Најбољим романом у 2015. години жири за доделу НИН-ове награде у саставу Божо Копривица, Јасмина Врбавац, Михајло Пантић,
Тамара Крстић и Зоран Пауновић прогласио је роман Иследник
Драгана Великића, у издању београдске Лагуне. Великић је шездесет други по реду, и један од само неколицине аутора који су
нашу најпрестижнију књижевну награду, која је установљена 1954.
године и од тада се додељује у континуитету, понели више него
једанпут.
Драган Великић је рођен 1953. године у Београду. Одрастао
је у Пули. На београдском Филолошком факултету дипломирао
је општу књижевност са теоријом књижевности. Од 1994. до 1999.
године био је уредник издавачке делатности Радија Б92. Писао је
колумне за НИН, Време, Данас, Репортер и Статус. Од 2005. до 2009.
године обављао је функцију амбасадора наше земље у Бечу. Тренутно живи и ради у Београду. Објавио је романе: Via Pula (1988),
Астраган (1991), Хамсин 51 (1993), Северни зид (1995), Дантеов трг
(1997), Случај Бремен (2001), Досије Домашевски (2003), Руски прозор (2007), Бонавиа (2012) и Иследник (2015). Пише такође и приче
– објавио је књиге прича: Погрешан покрет (1983), Стаклена башта
(1985) и Београд и друге приче (2009), као и збирке есеја: Јутлантида
(1993), Депонија (1994), Стање ствари (1998), Псећа пошта (2006) и О
писцима и градовима (2010). Један је од аутора монографије Пула –
град интервал (2014). Његови изабрани интервјуи публиковани су
2010. године у књизи 39,5. Заступљен је у домаћим и иностраним
антологијама, а књиге су му преведене на петнаест европских и
арапски језик. Добитник је међународних и домаћих награда и
признања, међу којима су: Награда Милош Црњански за роман Via
Pula, Награда Меша Селимовић и Средњоевропска награда за књижевност за роман Руски прозор, Награда града Будимпеште за 2013.
годину, Награда Кочићево перо и Виталова награда за роман Иследник, Награда Кочићева књига Задужбине Петар Кочић за целокупно
књижевно стваралаштво за 2015. годину и две НИН-ове награде,
прва за роман Руски прозор, а друга за Иследника.
Књижевни сусрет смедеревске публике са Драганом Великићем одржан је 19. априла 2016. године у Народној библиотеци
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Разговор са Драганом Великићем

Смедерево, у оквиру програма којима је обележен велики јубилеј
ове установе – 170 година од оснивања њене претече, Смедеревског читалишта. Директан повод за ово гостовање били су велики
успех и огромна читаност награђеног романа Иследник, али је током ове веома занимљиве и изузетно добро посећене вечери било
речи и о многим другим стварима – о целокупном стваралаштву
Драгана Великића, о књижевности уопште, књижевним наградама, животу и раду ван литературе.
У периоду који је уследио након доделе НИН-ове награде
представили сте Иследника у многим градовима Србије. Да ли
сте се уморили од дружења са читаоцима?
Не, нисам се уморио. Ја мислим да писац и пише због читалаца,
а они који кажу да не пишу због њих – лажу. Дакле, откако сам добио НИН-ову награду, а ово је већ трећи месец, идем по Србији, и не
само по Србији – био сам и у региону, у Републици Српској, Црној
Гори, сада ћу ићи у Хрватску. Промовишем своју књигу и само то
радим. Ја сам некада радио у Библиотеци града Београда, али не типичне библиотечке послове – водио сам трибину осам година, тако
да имам неко искуство у томе. Али, једно је кад ви водите трибину,
а друго кад као аутор представљате своју књигу. Ја се једноставно
дајем и свако моје вече је другачије. Просто зато што је свака публика другачија. За књижевно вече најважнији је разговор са публиком
и да аутор прочита неки одломак из књиге која се представља, јер
ту се онда осети литерарна надморска висина. Збирка прича или
збирка песама се лакше представи – прочита се једна песма или
прича. Када је у питању роман, то је мало другачије.
Можда би било добро да разговор започнемо управо
Иследником?
Кичма књиге, њен главни лик је лик мајке, али то није само роман о мајци – ко је књигу прочитао, зна да није тако. Ја сам просто
прибегао једном аутобиографском поступку и главни лик, иследник, јесте особа која носи моје име и презиме, али ово нису мемоари. Ја сам само хтео да стекнем неко додатно поверење и пробудим знатижељу код читаоца, јер сви ми – не сви, али већина – када
читамо, волимо да знамо одговор на оно моћно питање: „А је ли
то баш тако било?” Више се верује Ich-форми – првом лицу. Али
то је мање важно. Оно што је важно, то је да се Иследник разликује
од осталих мојих романа — а има их десет — по томе што ниједан
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У образложењу жирија за доделу НИН-ове награде каже
се, између осталог, и ово: „Роман Иследник је сугестивно и слојевито исприповедана прича о условљености појединца сложеним егзистенцијалним околностима, на које се не може рационално утицати. На кључно питање целокупне модернистичке
књижевности, питање идентитета, Великић у роману Иследник
одговара тематизацијом најразличитијих видова обликовних
утицаја, почев од породичне приче, родитељских судбина, преко порекла, историје, друштва, идеологије, уметности, географског простора – до енигме генетског наслеђа – која се разрешава у свакој појединачној егзистенцији. Драган Великић својим
романом уобичајену архетипску релацију отац—син замењује
преиспитивањем односа мајке и сина, пресудног за обликовање
једне уметничке биографије. Успевајући да оствари равнотежу
између префињеног емоционално-исповедног тона, хронике
минулог времена и конкретног простора испуњеног међусобно условљеним судбинама, препуштеним хировима историје,
Драган Великић у роману Иследник остварује висок уметнички домет – приповедним поступком, темом и препознатљивим
стилом, репрезентативним за савремени српски роман.” Сви ми
који смо прочитали књигу уверили смо се да је Иследник заиста
веома снажна и дирљива прича, прича о писцу који покушава да реконструише и разуме живот своје недавно преминуле
мајке, али можда још и више о томе — у којој мери појединца
формирају околности у којима одраста и живи. Роман је у одређеној мери аутобиографски, па ме занима следеће — да ли сте
се у неком тренутку покајали или осетили извесну нелагодност
због тога што сте неке од својих најинтимнијих искустава, до-
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лик у њему није измишљен. Наравно да су модификовани и да у
стварности нису били такви какви су у мом роману, али нису измишљени. Постојали су и постоје.
Мото на почетку романа је из Златног руна. Ја избегавам да стављам мото, али овог пута је то било потребно јер оног тренутка
кад сам, прелиставајући Златно руно, наишао на ову реченицу, постало ми је јасно шта је то што би требало да ја поседујем, да бих
написао ову књигу онако како сам је замислио — шта је та црта
која се мора прећи да би се стигло до тона књиге. Дакле, Борисав
Пекић: „Човек се после исповести не осећа ништа чистијим него
што је био пре ње. Напротив, осећа се као канта за ђубре. Пошто је
избацио из себе све своје боље верзије, остао је с најгором, оном која
се никад никоме не исповеда.” Ја сам покушао да пређем ту црту.

живљаја, емоција и особина ставили јавности на увид? И колико уопште аутобиографског има у Иследнику?
Да вам кажем, не, нисам. Књигу сам писао три године, значи имао сам довољно времена да се уверим да могу да станем иза
свега тога што дајем на увид јавности. Поновићу оно што се често
понавља — уметник никако не може да избегне аутобиографију —
на крају крајева, из чега би писао? Мислим да пишемо из трезора
властитог искуства. На почетку, када сам писао приче, ја сам измишљао. Јесте ту било неких опсервација, нешто из искуства, али
када имате тридесет година немате ту дистанцу, немате контекст,
и шта све епоха чини и како се развија. Хоћу да кажем, мање је
важно да ли пишемо у првом лицу, да ли јунак носи наше име, да
ли је то наша мајка. Једноставно, то је само један од поступака. И
када измишљамо, ми опет – одакле измишљамо? – измишљамо из
искуства. Значи, плету се и улазе у тај измишљени лик многи елементи стварности. Отишли бисмо далеко кад бисмо покушавали
да дефинишемо за потребе ове вечери шта је уметничка истина,
а шта је животна истина. Хоћу да кажем, наравно да је уметничка
истина збир многих животних истина и наравно да измишљање
није лагање. Измишљање је по мени највиши вид некаквог тражења истине у уметности. Колико пута се свако од нас, читајући неку
књигу, идентификовао и помислио: „У, па пази, ово је мој свет, ово
је баш овако било.” Не мислим на нивоу самог догађаја, него на
нивоу емоције коју то изазове. Дакле, оно што ми је било идеја, то
је свакодневица. Ја и као читалац волим и бирам књиге које проширују мој свет. Мене јако занима контекст – како је изгледала свакодневица неког тамо времена, и неког друштва, неког простора,
неког града. То је оно што ме највише занима. Ја сам просто желео
да прикажем једну епоху у којој сам живео – а то су неке педесете
године, послератна генерација. Ја сам за свог живота имао прилике
да живим у једној земљи, па се та земља распала. Искуство рата,
непосредно или посредно, и ти ломови – сви знамо како је то било,
али није свеједно у којој те доби то задеси. Ако имаш двадесет година, ти онда оно пре оног рата другачије гледаш и имаш довољно времена да се на неки начин прилагодиш новом времену. Ако
имаш тридесет, ако имаш четрдесет, ако имаш педесет, ако имаш
седамдесет – потпуно другачије. Хоћу да кажем, када говоримо о
неком времену, веома је важан контекст. И оно што мене, рецимо,
страшно нервира, то је када читам како неко са накнадном памећу
говори о нечему од пре тридесет година. Веома је важно узети контекст. Мене је занимало да прођем кроз свој живот, али пре свега
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да на позадини тог једног живота видимо епоху. Сваки живот, то је
историја са малим и. То је наша приватна историја. Која се одвија –
а у позадини тече епоха. Више или мање нас додирује, хтели ми то
или не. Ја сам рођен у Београду, али сам одрастао у малом месту,
у Пули. Долазио сам овамо стално. Како данашњем читаоцу – не
данашњем, него било којем читаоцу – приказати епоху те земље,
без система Југословенске железнице? Не правим ја сад овде споменик Југословенској железници, али то је јако важно. Неко ко се тада
није ни родио другачије ће то видети, али хоћу да кажем да озбиљне државе имају велике системе који функционишу. Она држава,
шта год ми мислили о њој, била је озбиљна држава. Некоме је била
мајка, неком маћеха – али је за све била озбиљна. Дакле, укратко, ја
у роману Иследник, између осталог, ислеђујем и мајку и оца, и свој
живот, и градове у којима сам живео, и режиме у којима сам живео.

Ја знам да сам дуго веровао да апсолутно немам никаквог дара,
и да само имам једну страшну чежњу да пишем. Јер, људи моји,
те прве верзије – не говорим о роману, говорим о причама – то је
страшно, то је туга. Онда ти инсистираш, и на крају – отвори се
неки свет. Постоје људи који имају шта да кажу, али треба да прође доста времена. Ја мислим да сам ја од тих. Има бриљантнијих
техничара који немају шта да кажу. А говоре. Може и то. Али то се
на крају изнивелише. Дакле, ја нисам уопште био од оних ученика
који су писали сјајне радове. Добро, био сам одличан ученик, али
нисам се нешто истицао на приредбама, нити су се читали моји
домаћи задаци.
Међутим, много сам волео да читам. И читао сам толико да
сам у библиотеци на крају добио дозволу да уместо три узимам
по пет књига на петнаест дана. Јер заиста, читао сам, али – гутао
сам. Ја сам улазио у књижевност као читалац. Сећам се, Карл Мај –
ја често дижем споменик и Ремарку и њему. Карл Мај никад није
био у Америци, а створио је континент. Ја имам свеску, и нисам
једини, у коју сам бележио језике Апаша и Сијукса које је он измишљао. И дан-данас је имам. Имао сам и неке своје филмове. То је
јако литерарно, знате, много је литерарније писати о губитницима
и о пораженима. Ја сам патио због Индијанаца. Заиста. Гледање
вестерна за мене је било болно. Не постоји човек кога више мрзим
од Џона Вејна. Хитлер је – ма, Пинокио. Данас деца имају сасвим
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Како су изгледали ваши први књижевни покушаји? Када
сте почели да пишете и да ли сте одмах знали да ће то бити ваше
основно занимање?

друге меније. Али ја припадам генерацији оних који су читали –
Зен Греј, Карл Мај... Карл Мај је важнији, он је творац једног света.
Милиони деце на толико континената, на толико језика – оштрили су имагинацију у његовој литератури. Онда је дошао Ремарк.
Читао сам и Жила Верна, а читао сам и домаће писце – Бранка
Ћопића, Ивана Кушана...
И онда сам у петом основне, преко лета, у једној свесци, коју
и дан-данас имам, написао роман. Звао се Крађа. Одмах сам започео и други, Доживљаје капетана Лингарда, али њега нисам завршио,
јер је дошао први септембар и почела школа. То нема литерарну
вредност, али то је била моја златна полуга. Ја сам знао да ћу бити
писац. Тачка.
У гимназији нисам ништа писао, бавио сам се музиком, али
то је било тако природно да ћу ја да будем писац. Пазите, немам
ниједан доказ – исписао сам са дванаест година неку свеску, и то
је то. Онда идем да студирам књижевност. Општу књижевност,
јер ту су се лако добијали потписи. Професионално сам свирао –
дакле, свирао сам са Силуетама, Џентлменима, Моиром, на крају је
била Поп машина. Дружио сам се са вашим суграђанином Љубом
Нинковићем и његовом групом С времена на време. То је било једно
дивно време – али ја и даље себе видим као писца. Завршавам студије, идем у војску... Онда сам са 26 година написао једну причу и
однео је у Књижевну реч, Давиду Албахарију. Он прочита причу и
каже да ће је објавити, свиђа му се. Пита ме имам ли још тих прича.
Ја кажем да их имам много. Лажем, наравно. То је био фебруар. Он
ми каже да их сакупим, до новембра, за Прву књигу Матице српске.
Приче се обично не пишу тако, али ја сам их писао једну за другом, до новембра. Објављене су у збирци прича Погрешан покрет.
То је изашло, и ја читам – и видим да сам ја у ствари бољи писац
од онога што је настало као резултат. Онда после две године напишем збирку прича Стаклена башта у едицији Знакови поред пута.
Рад, уредник Драган Лакићевић. И видим исто – ја сам бољи писац
него што је резултат. Ја се тих прича не одричем, да се разумемо.
Али онда сам помислио: Е, чекај... И кренуо да пишем роман. Via
Pula. Писао сам га три године, повукао га једном, већ је био спреман за штампу, нисам био задовољан, али кад сам завршио ту књигу, кад је она објављена, ја сам рекао: Е, ово сам ја. Ни бољи, ни
гори. То је моја мера.
То јесте књига која је добро прошла, добила награду, имала
три издања, али ја сам имао тридесет и пет година. Хоћу да кажем,
тешко је то – лако је мени да сад то причам. Али знате, имате двадесет пет година и верујете, убеђени сте да сте писац – а немате ни-
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шта. Имате једну свеску у којој сте написали роман кад сте имали
дванаест година. Прилично смешан заплет, знате. Али не знам, ето
— био сам убеђен. Иако сам имао једну солидну музичку каријеру,
могао сам да је наставим... Али, ја сам знао да мој дар није у музици. Просто сам осећао то, имао сам неки инстинкт. И даље мислим
да сам направио прави избор. Ја знам да је мој дар у литератури, а
не у музици.

Немачка књижевност. Набоков. Од наших писаца Црњански,
Андрић. Владан Десница, Прољећа Ивана Галеба, била су моја Библија. Онда Итало Звево. Волео сам јако Броха, Музила – значи, немачку литературу, и наравно, Руси. Маестро и Маргарита, Булгаков.
Чудо! Обожавам Чехова, Гогоља. Али, знате, то се мења – то пролази, као љубав једна... Па се онда вратиш. Поново нешто откриваш. Рецимо, не откривам га поново, наравно, али, после не знам
колико година, поново читам Андрића. Много читам, и заиста не
претерујем ако кажем да, ако бих морао да бирам – да будем само
читалац или да будем само писац – ја без писања могу да живим,
али без читања не могу. То је сигурно. Волим и једно и друго, наравно, али... Јако много читам, а последњих година читам много из
историографије. Да нисам писац, мислим да бих био историчар.
Историографија је нешто што ме јако занима, посебно оне књиге
на ивици жанрова. Рецимо, сада читам Брајсона, Американца који
живи у Енглеској, баш је Лагуна објавила његову књигу Код куће, о
приватном животу у Енглеској – култура становања, знате. Шта ми
знамо како је у дванаестом веку текао дан неког слободњака? Сигурно није пио кафу, није пушио, није читао новине – али је постојао неки ритуал... Мене то страшно фасцинира. Такве књиге гутам.
Да ли читате савремене српске писце? Има ли међу њима
некога ко вам је посебно занимљив и драг?
Како да не, читам. Не могу да поменем све које волим, али издвојио бих, рецимо, два писца из моје генерације – то су Радослав
Петковић и Светислав Басара. Читам њих двојицу, али и друге.
Криво ми је што је Радослав Петковић тако давно објавио последњи роман, Савршено сећање на смрт – једва чекам његову нову књигу. Басара у том погледу надокнађује – он избацује књигу годишње. Инспиративни су ми. Та два писца јако волим.

СИМПОСИОН

На којој литератури су се формирали ваш читалачки укус
и поглед на свет?

Како бисте генерало оценили савремену српску сцену?
Савремена српска књижевност је веома разнородна, не само
проза него и поезија. Ја читам и поезију – кад пишем, кад сам у
фази писања, онда чак више читам поезију. Имате Фићу Давида,
имате Арсенијевића, имате Ваљаревића, који ми је јако драг, чекам његов роман већ годинама. Има толико различитих модела.
Мислим да је мађарска књижевност, коју знам у преводима, једна
исто тако богата литература, али ми у Србији у последњих двадесет година заиста имамо одличних књига, одличних писаца. Ја
кажем, винарство и књижевност су јако добри у Србији. Где год
сам био, наишао сам на неки локални подрум, и увек ме изненаде
сјајним винима. Шалу на страну, имамо изузетна српска вина, то
ми је тако драго, и књижевност. Кад би политичари били на нивоу
винара и писаца, ми бисмо били близу Швајцарске.
Кажете да „писање није измишљање већ примећивање”. И
мајка у Иследнику каже да „прави писци не измишљају”. Ви заиста најчешће и пишете о ономе што добро познајете – местима,
периодима или догађајима који су вам блиски. Да ли мислите
да је то један од разлога за успех ваших романа?
Не, не мислим, Једноставно, ја имам шта да кажем. Мислим да
је то... Како Карл Мај? Знате ли како је Карл Мај зарадио свој први
затвор? То је доба кад почиње туризам. И бедекери. У Лондону је
Макмилан био издавач тих водича, а у Кобленцу, у Немачкој, Карл
Бедекер. Они су се такмичили – почиње туризам, први путници...
И Карл Мај – то је оно, тезга – напише бедекер за град Лион, у којем
никад није био. Зашто за Лион – немам појма. Углавном, он је то
написао, то је изашло – све је било погрешно – можеш ти да измишљаш земљу Апаша, али не и Лион. Има то у том његовом музеју,
тамо поред Дрездена – ја нисам могао да дођем себи, толико је то
мени било фасцинантно... То је био његов први затвор. А постоји
и један детаљ који мало ко зна – то не знају Немци. Али тога има
у енциклопедијама. Ја то имам у роману – више не знам којем – у
Руском прозору. Директорки Гете института није било јасно. Кажем:
чекајте, зар ви то нисте знали? Да је Карл Мај рођен слеп? Она ме,
жена, гледа... Да, он је слеп рођен. У петој години је прогледао, после неких операција. И пазите – сад ми је јасно све – он је као дете
створио неки свет без слика, без свега – и онда одједанпут тај шок
– пазите, то је нешто најфасцинантније. Тако да није чудо што је то
човек који је онда изградио континент. И направио причу.
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А то – о читаности мојих романа... Па добро, ваљда се читаоци
проналазе. У некој емоцији. Претпостављам да је то то.
Да ли док пишете размишљате о томе на какав ће пријем
књига наићи код читалаца?
Не, не. Мислим, ја сам себи највећа препрека. Ја ишчитавам,
као што је још Данило Киш говорио – људи су мислили да претерује кад каже да је сто педесет пута прочитао сваки свој роман. Па
јесте. И ја сам тако. Мени је то јако важно, пошто сам био музичар
– знате, кад читате написано, и кад вам падне концентрација, ту
нешто није у реду. А кад читам, па журим до оног дела где знам да
се подиже тонус – а зашто не би читава књига била таква? У Иследнику, рецимо, тачно знам да сам у једном тренутку осетио замор. И
онда сам – а прича већ иде према крају – дошао на идеју да пребацим прво лице у треће. Значи, све остаје исто, само јунак ја постаје
он. Тиме сам добио на брзини и на дубини. Јер, сада сам и ја воајер
у односу на себе. И још нешто – док сте ја не можете баш, као што
каже Пекић, да идете испод коже. А кад је он – ма то је он, то нисам
ја. Тако човек може да заграби дубље. Мислим да је тиме добио и
на брзини. Многи који су читали су ми рекли да, како иде према
крају, тако се брже чита. Претпостављам да је то разлог. Како да
кажем – писање, то је озбиљна прича.

Да вам кажем, да нисам други пут добио НИН-ову награду, ја
не бих добио позив за Смедерево. Значи, за вас су потребне две.
Знам да сам то коментарисао са Невеном из Стубова културе, још
док сам био тамо, чини ми се да је то било са Бонавиом – нешто се
дешавало у Смедереву, не знам, нека мајска прича, не знам да ли
је у питању била баш Библиотека, не могу да грешим душу: како
то да у Смедереву никад нисам био? Мислим, био сам, али никад
као писац. Значи, биле су потребне две НИН-ове награде да бих
дошао. Али, добро. Да, наравно да ми значи. Посебно ми је драго
због тога што сам, чим сам завршио роман Иследник, знао да сам
написао књигу која ће имати највише читалаца. Да је то књига која
ће, без обзира на награде, бити моја најтиражнија књига. И наравно да је са НИН-овом наградом она отишла, са седмим издањем, на
педесет хиљада. Знате шта, домаћи писац са овако суженим тржиштем – има тираж педесет хиљада! Ја кажем – ја сам као Хари Потер.
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Колико вам значи то што сте по други пут добили НИН-ову
награду? Да ли сте јој се обрадовали више него првој?

Педесет хиљада је до сада објављено, и иде на киоске – значи, негде
се погодило. И критика је била махом изузетно добра – прикази су
изашли не само овде већ и у Сарајеву, Загребу, у Црној Гори. Књига је већ изашла у Македонији и Хрватској – у Хрватској у новембру, у Македонији пре месец дана. У Словенији излази ускоро. Оно
што мени лично прија је што не постоји консензус о мојој најбољој
књизи. То писцу највише прија. Нема онога да сви кажу: „Е, ова је
добра, ова не.” Неко воли, не знам, Руски прозор, некоме је најбољи Дантеов трг, некоме Via Pula. По мишљењу многих, Иследник је
моја најзрелија, најбоља књига. Ја лично својој најбољом књигом
сматрам Бонавиу. Она се заглавила између две НИН-ове награде –
Руског прозора и Иследника, а у ствари, то је моја најбоља књига. У то
сам убеђен. Иследник је рођен у последњем поглављу Бонавие.
Да ли вам више значе мишљења и похвале стручне критике
и књижевне награде, или читаност и тиражи ваших романа?
И једно и друго. Ја сам себи најстрожи критичар, али некада
вам критичар открије нешто што ни сами нисте запазили – просто, књижевно дело је вишеслојно. Знате, колико читалаца, толико
верзија књиге. Сваки читалац има своју унутрашњу мапу у којој
он ту књигу прежива и развлачи и тумачи. У том смислу, не бих
то делио – читаоци су веома важни, а важна је и критика. Могу да
кажем да је сигурно било деведесет посто позитивних озбиљних
критика о мојој литератури... А на крају крајева, неком просто не
лежите. Рецимо, ја не волим Орхана Памука, ја чак не мислим ни
да је велики писац. Не зато што имам нешто лично против њега,
већ зато што ми је досадан. Ја сам покушао да читам неке његове
књиге. Не могу му опростити Истанбул – толико споро... А ја сам
ипак један читалац кога треба респектовати. Ето – просто ми Орхан Памук не лежи. И то је то. Зашто ја исто не бих могао неком
да не лежим? Не неком, него многима. Тако да је то у реду. Укуси.
Критика само треба да образложи: зашто, шта – али, што се тога
тиче, задовољан сам.
Не знам колико вам је близак свет филма – али неки од ваших романа су као створени за филмовање. Када би се тако нешто десило, кога бисте волели да видите у улози Рудија Ступара?
Или мајке из Иследника? Да ли сте уопште размишљали о томе?
Нисам, да вам кажем – мајка, ко би то могао...? Макавејев је
хтео да сними Астраган, али је већ био почео рат... Њему су се допа-
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дали Циришки ходачи, као секта, па је мислио да крене из те визуре – али ето, просто се није догодило. Ја филм обожавам. Одрастао
сам у малом граду где је постојало позориште као зграда, али није
било ансамбла. Пула није имала свој ансамбл, тако да нисам стекао
навику да идем у позориште, али сам зато стекао навику да идем
у биоскоп. И мислим да ме је филм одредио у великој мери. Може
се рећи да сам филмоман – сада више не толико, али било је једно време кад сам у Кинотеци гледао по три филма дневно. Дакле,
заиста волим филм. Али ко би могао да буде Ступар...? Има толико добрих глумаца – не знам, ја волим, рецимо, Берчека, па Мики
Манојловић... А мајка, ко би могао да буде...? Можда Мира Бањац?
Не знам, заиста, али имамо много одличних глумаца. А имамо и
добар филм. Али то не зависи од мене.
Када је у Бечу била премијера комада Хрватски Фауст Слободана Шнајдера, упознао сам аустријског глумца који је глумио
хрватског Фауста. Он је прочитао немачко издање Астрагана и био
одушевљен књигом. Касније, када сам га срео, рекао ми је: „Само
да знаш, Шлендорф чита књигу и јако му се свиђа.” Е сад, јако му
се свиђа... Али, режисерима често више одговара нека танка прича. Нешто, рецимо, што он може да надогради... Али ја знам да су
моји романи филмични. Јесте, Иследник би могао да буде филм.

Ја нисам отишао у дипломатију из страначког шпила. Значи,
нису квоте. Ја сам био нестраначки, што је доста ретко. У том тренутку, тамо 2004. кад је европски пут био консензус државне заједнице Србије и Црне Горе – после дуго времена је заиста била та
прича – Вук Драшковић је проценио да би у Беч, који је важна дестинација, било добро да иде неко кога тамо већ знају. Мени није
био проблем да представљам земљу која је променила причу. Моја
прича је увек била та прича јер сам сматрао – није то питање Европе и тако даље – то је питање неког стандарда и неке норме. Држава – свима је боље уколико постоје неке норме које се поштују.
То вам је, отприлике, као онај еталон метра који се чува у Паризу.
Замислите да је тај метар негде оволики, негде овакав а негде овакав. У државама које тако живе није добро.
А то је један озбиљан посао. Не иде то као награда, знате – али
зашто би мене неко послао у Чиле? Амбасадор у Чилеу – не мислим
сада, не омаловажавам, али, пазите – тежина једног дипломатског
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Неколико година сте провели на месту амбасадора наше
земље у Бечу. Колико вам је пријао дипломатски ангажман и
какве утиске носите из тог периода?

места се гледа по броју министарских посета. Душан Ковачевић је
у Лисабону за време свог мандата имао две министарске посете. А
ја сам их имао четрдесет седам. Не за мандата, у години – у исто
време смо отишли. Значи, 2005. на 2006, од јуна до јуна, ја сам имао
четрдесет седам министарских посета – скоро недељно. А то је пакао. Знате, та припрема и остало, да вас сад не замарам... И онда
још нешто – наша дијаспора тамо, јер не треба заборавити – Беч
је место где хиљаде наших студената студира. Међутим, ја сам у
Аустрији већ живео. Познавао сам председника Аустрије, кога сам
упознао захваљујући писцу Милу Дору, нашем писцу, Аустријанцу српског порекла, имате га сигурно у фонду. Деведесетих година, када сам одлазио у Аустрију и објављивао своје прве романе
на немачком, био сам јако добар са Милом Дором, био ми је као
други отац. Тада ме је он упознао са Фишером, који је у то време био један од потпредседника парламента. Тада сам га упознао,
а касније сам њему предао акредитиве. Још неке политичаре сам
знао – не у смислу барабар – просто сам људе знао. Аустрија јесте
земља где се, како да кажем – извози култура. Ја ово увек понављам,
и то сматрам јако важним: Аустријанци су народ штедљив, рационалан – а буџет за културу Аустрије је мало већи од војног. Да, да.
Па нису они расипници, знате. Хоћу да кажем, нешто ту има. Како
то да тамо где је култура важна, где за културу има пара – сви боље
живе? Генерално.
У сваком случају, то је било једно искуство, али дуго сам, дуго
размишљао. Прво нисам прихватио – јер то је промена ДНК. Ја
сам пре свега књижевник и није ми било лако да добре две и по
године оставим по страни литературу. Јер, прве две године – ма,
нисам ни помишљао да могу да пишем... Једина добра околност
је што сам имао већ скоро завршен Руски прозор – ја бих га објавио
у наредна четири месеца, да нисам прихватио да идем у Беч. Е, то
се испоставило као добро – ја мислим да би сваки писац волео да
прочита свој рукопис кад га заврши као да је први пут. А не може,
наравно. Е, баш то што је та књига стајала, такорећи, скоро завршена две године, било је добро јер, кад сам узео после две године
да је читам – ујутру, јер ја се рано будим – тако сам нештедимице,
тако лако одбацио оно што не ваља. Био сам сâм себи лектор. То се
никад више није догодило, јер, не могу ја да завршим књигу, па да
је пустим две године. Знате, то се не ради. Тако је то било добро.
Али, као искуство – то је један други свет. То није мој свет. Просто,
ја то све разумем, ја сам у Аустрији био, на неки начин, као код
куће – надокнадио сам много тога јер сам лако стизао до одређених људи, до политичара. Аустрија је ваљда једина земља у којој је
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тако – тамо, ако си писац, уметник – то је... Они јако држе до тога.
Овде те шутирају, а тамо – тамо се то заиста цени. Једноставно је
то тако.
Пула, Београд или Беч? Који вас је од ова три града најснажније обележио?
Сва три града. Београд је град у којем сам рођен и у којем сам
провео највише времена. Пула је град мог одрастања, а, знате, одрастање у малом граду, то је – трећи родитељ. А Беч је опет град у
којем сам провео, кад би се све сабрало, неких седам-осам година.
Тако да – да, то су градови који су ме заиста обележили.

То ја не знам. Роман је као форма, као жанр неуништив, у то
верујем. Знате, ја нисам против технологије. Ја сад овде у ранцу
имам стик на којем је све што сам у животу написао. И све што волим да имам уза себе. Пазите, то је фантастично. Али до неке мере.
Кад читам, ја морам да њушим књигу, да видим, да подвучем –
дакле, ја припадам тој генерацији. Али није само та генерација –
мислим да има и млађих људи који тако читају. Не идете ви сад са
таблетом у кревет, па тамо кљуцкате. Не кажем, на путу – има то
својих предности. Али, мене то уопште не занима. Немам потребу, зато што има толико тога што нећу стићи. И иначе. Ја волим
да тражим књиге. То вам је нешто као самопослуга и бакалница.
Отворен приступ књигама – е, то се зове читалачка авантура. А
не оно кад дођеш, па те питају: „Шта желите?” Откуд знам шта
желим! Чекај, да видим. То је то. Негде сам прочитао да у Пенсилванији, по закону, деца више неће бити у обавези да уче писана
слова. Људи, озбиљно, то је било у нашој штампи. Из више извора.
Биће факултативно. Ако хоћеш – пишеш. Али не мораш. Не знам,
не бих волео ту цивилизацију. Хоћу да кажем, не бојим се за Гутенбергову књигу, не, не. Али, знате шта је ту проблем? Информација. Информације саме по себи нису знање. То претрчавање, то што
ми ујутро пређемо – ево, ја први пролетим некад кроз штампу – то
је загађивање. Ја дубоко верујем да то што ће деменција као болест бити све присутнија у свету, није само зато што се људски век
продужио, већ и зато што се загађујемо. Ми, као на површинском
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Каква је, по вашем мишљењу будућност романа у дигиталној ери? Како ће по вама у будућности изгледати књиге и ко
ће их читати? Да ли ће се и улога и дефиниција књижевности
променити?

копу, само онако мрежама покупимо информације, оне су ту негде, ми их заборавимо, али и то што заборавимо оптерећује нашу
меморију, јер се негде складишти. Тако да ја дубоко верујем да је
заправо и то разлог деменције.
Да ли тренутно нешто пишете?
Не. Заиста, не пишем. Зато што ја увек направим паузу пола
године – тако, пет до седам-осам месеци, да се очистим од свих тих
рестлова који у мени постоје – једноставно, да не буде истог тона. И
онда крећем. Овога пута се десило да је, кад је требало да почнем да
пишем, кренуло то за НИН – одбројавање, па приче да бих могао ја
да га добијем, онда се то и догодило – тако да је првог априла било
тачно годину дана како сам завршио Иследника. Значи, сад сам већ
ушао у другу годину... Али, написао сам летос – једна словеначка
списатељица прави антологију о тескобама, па ме је замолила да
напишем причу есеј – и то јесте прича есеј – на тему хипохондрије.
Наслов је F45, зато што је то шифра за хипохондрију. То ће изаћи
у Словенији, наравно. Баш сам размишљао о томе кад сам био у
Краљеву, и причао са Дејаном из Повеље – тако ће та моја прича
бити у њиховом априлском броју. Али ја нећу сада писати збирку
прича. Написао сам ту причу и мислим да се потпуно разликује од
свега. Баш се разликује, али ја сад од тога не могу правити роман.
Роман ће бити нешто у вези с Београдом и писцима који су
кроз Београд – мислим, то сад тако ја бауљам, али, биће прича,
не на начин Светлане Велмар–Јанковић – хроника и слично – мој
приступ Београду је потпуно другачији. Знате, тамо где нисте одрасли, то вам није територија. Без обзира што сам тамо и рођен и
живео. Тако је мој угао нешто друго. О том Ташмајдану где живим...
Да ли имате у фонду роман Теразије? Поново објављен, после осамдесет година. Бошко Токин, предратни писац, публициста, филмски критичар који је после рата изгубио грађанска права – ја сам
написао предговор за ту књигу, и то је објавила књижара Златно
руно. Теразије, кратак роман који говори о Београду двадесетих година. Први светски рат се завршио, тајкуни, муљање, све исто као
ово што се нама дешава данас. И онда сам помислио: па чекај, што
ја не бих то овековечио и узео – ово је сад ексклузива – срж. Прање
пара и остало... Одмах да кажем, ја нисам члан ниједне странке,
ово нема везе са тим. Ја просто желим да живим у уређеној земљи.
И да дам прилог томе ако могу. Где год се окренеш, то је мафија, то
је... То није у реду. И баш о томе хоћу да пишем. Е, а сад то треба,
наравно – није то памфлет. Значи, адреналин је у мени, али сад то
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треба, као кад се вода прочишћава... Да би, као што каже Данило
Киш, добило милост уобличења, да би било књижевно, а да га истовремено широка публика чита, па да каже, као што ми је рекла
у Љубовији једна госпођа – устала и рекла: „Ма, није проблем са
вашом књигом што је то литература, него што је то реалност.” Ја,
стао! После сазнам да она иде и чисти плажу – бацају пикавце тамо
на Дрини... Има исти проблем као моја мајка. Тако се жена нашла
у Иследнику. Каже: „Ја сам два пута прочитала вашу књигу.” Е, тако
да напишем и о Београду. Па да неко каже: „Није проблем што је
тако у литератури него што је то реалност.”
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Петар Милосављевић

Године 2015. Србима се опет наднео мач над главом. Овога пута он
се јавио у виду захтева привремених органа власти у Приштини да
тзв. Република Косово буде примљена у чланство Унеска. Естабли
шмент на важним местима у Србији пробудио се и схватио шта би
то могло да значи. Није, истина, било у изгледу да српским мана
стирима на Косову и Метохији прети баш рушење, како је то би
ло у време бомбардовања 1999. године или приликом мартовског
погрома над Србима 2004. године. Али, пријем Косова у УНЕСКО
отворио би могућност преименовања српског културног наслеђа
тако што би оно, на првом кораку, било идентификовано као ко
совско, а потом као албанско. Угледна међународна институција
УНЕСКО требало је да послужи преим
 еновању српске културне
и духовне баштине у косовску. Ова намера се није остварила јер је
дипломатском акцијом Србије спречено да тзв. држава Косово бу
де примљена у УНЕСКО.
Ово није био први покушај отуђивања културног блага српског
народа путем преим
 еновања. Али, први пут су врх државе и врх Срп
ске православне цркве реаговали како доликује. У Титово време, па
ни касније, то није тако чињено. Матица српска и Српска књижевна
задруга, на пример, без иједне речи објашњења, из едиције Српска
књижевност у сто књига изоставиле су дубровачку књижевност, а срп
ску народну књижевност прогласиле су за српскохрватску. Српски
естаблишмент није званично реаговао ни кад је УНЕСКО 1994. го
дине регистровао латиницу као хрватско писмо. У Србији не само
да није било реакције на тај хрватски подухват него је превара била
прихваћена и овде је створен низ друштава под именом „Ћирилица“
која су само легализовала ову метанарацију о латиници као хрват
ском писму, односно о постојању тзв. хрватског језика који се препо
знаје по писму. Ова друштва су се и јавно борила да се као несрпско
отуђи све што је писано латиницом. Заклон за овакво штетно дело
вање налазили су и у ауторитету Унеска.
Ипак, залагање да се латиница којом се служи српски језик
прогласи за несрпско писмо није прихваћено једнодушно. Али,
оно је помогло да се лакше покрене нова „олуја“ из Хрватске. Као
вид антисрпског расположења дошло је до лупања табли на јав
ним зградама у Вуковару које су биле исписане и латиницом и ћи
рилицом. Поново је показано да за ћирилицу у Хрватској не треба

ФОКУС

УПОЗОРЕЊЕ НА НОВУ ОЛУЈУ ИЗ ХРВАТСКЕ

да има места. Ова представа се изводила пред телевизијским каме
рама, а о догађајима су извештавали медији и у Србији и у Хрват
ској. Нажалост, медији кривотворе чињенице када о овоме пишу
или говоре, било да су за ову акцију или против ње. Следећи нову
хрватску „олују“, медији обавештавају да се у Вуковару лупају дво
језичне табле. Они не казују како, у ствари, јесте: да се у Вуковару
лупају двоазбучне табле, дакле, табле исписане латиницом и ћири
лицом, али на једном те истом језику. Преименовањем се настојало
приказати како су табле исписане на два језика: на хрватском и на
српском. У протурању те идеје предњачила је Телевизија Војводи
не, која је сликом и тоном показала наводну „двојезичност“. Док је
један Загрепчанин говорио за ову телевизијску станицу, гледалац
у Србији је могао да чује да он говори истим језиком којим се ов
де говори. Али на екрану се, сасвим беспотребно, појавио титл на
којем су речи говорника биле исписане ћирилицом. То је требало
да значи да се дотични говор са „хрватског“ преводио на српски
језик. Овакав гест је, намерно или ненамерно, сугерирао став да се
и у самој Србији говори „хрватским“ језиком, а не да се у Хрватској
говори српским језиком, као што стварно јесте.
Неки од српских политичара осетили су се прозваним да шти
те српске национ
 алне интересе у Хрватској, па су јавно осуђивали
лупање „двојезичних“ табли као вандалски чин, и поручивали да
неће дозволити да се и у Србији чини нешто такво. Сама формула
ција њихових изјава, међутим, потврђује да је главни циљ стратега
ове најновије ујдурме из Хрватске постигнут: теза о двојезичности
је ушла у оптицај. А тај стратешки циљ са хрватске стране био је на
јављен још 1861. године у једном чланку Винка Пацела, који је пре
штампан у књизи Виктора Новака Вук и Хрвати (1967:439-440). Вин
ко Пацел, илирац и следбеник Штросмајерове идеје југословенства,
истицао је став да све што је написано латиницом треба сматрати
хрватским, а све написано ћирилицом треба сматрати српским,
мада је написано на истом језику. Та стратегија оживљена је поново
у наше време кад су последице идеје југословенства на овом плану
доведене до краја. Иако је српски народ, у већини, протеран из Хр
ватске, тамо је остао српски језик. Та се истина жели прекрити. Лу
пањем ћириличких табли као, тобоже, главног идентитетског тра
га Срба у Хрватској, прикрива се оно што је давно названо „крађом
српског језика“. У Србији, колико знам, нико од надлежних није
саопштио да је лупањем двоазбучних табли у Вуковару могла бити
скренута пажња на злоупотребу ауторитета организације Унеска
јер је била позната чињеница да је данашња латиница којом се слу
жи српски језик тамо регистрована као хрватско писмо.

И овај случај показује како може да буде опасна теза постмо
дерног филозофа Франсоа Лиотара да истине нема, већ да је исти
на оно што се легализује као истина. Још пре неколико деценија
хрватске институције су легализовале српски језик као хрватски.
Затим су легализовале етничко чишћење авнојевске Хрватске као
легитиман чин. Успели су и да у Хашком трибуналу ослободе хр
ватске бојовнике већ осуђене за ратне злочине, иако су резултати
војних операција „Бљесак“ и „Олуја“ свима познати. Сада иду ко
рак даље: на делу је ујдурма којом двоазбучност треба приказати
као двојезичност.
Има разлога да на ово што се збива и лично реагујем. Био сам
десет година (1969–1979) један од уредника Летописа Матице срп
ске. Летопис се, од свог оснивања 1825. године, дакле, већ 190 годи
на, штампа ћирилицом. Пре него што сам постао уредник Летопи
са, био сам десет година, с прекидима, један од уредника часописа
Поља (1958–1968), а једно време и главни уредник овог часописа
(1965–1968). Поља су основана 1955. и излазила су латиницом око 57
година, све донедавно, када је почела акција лупања двоазбучних
табли у Вуковару. Ником од нас који смо сарађивали у часопису,
или га уређивали, није падало на памет да латиница којом се слу
жимо није једно од писама српског језика. Овај језик се у васпитно
-образовном систему у Србији и Црној Гори све до после Новосад
ског договора (1954) звао српски и њиме се писало и ћирилицом и
латиницом. Српско име језика било је записано и у Уставу Срби
је од 1947. године. Стицајем околности, готово сви моји текстови
(33 укупно) који су објављени тих година у Пољима штампани су
латиницом. Латиницом је касније штампано и пет мојих књига у
Новом Саду и Београду, док је тридесетак мојих књига штампано
ћирилицом. Према нашироко пласираној метанарацији послед
њих година, односно по изопаченом схватању о српском језику и
писмима, испада да су неке моје књиге писане на хрватском, а дру
ге на српском језику. Својим доприносом српској култури, осим
својих књига, сматрам и часопис Србистика/Serbica, који сам осно
вао 1998. године у Приштини и чији сам главни уредник. Специ
фичност овог часописа је што се у њему, поред већине текстова
на ћирилици, штампају и неки текстови латиницом, зависно од
конкретних прилога.
И као аутор књиге Српска писма обавезан сам да се укључим
у решавање проблема о односу језика и писма. Ова хрестоматија
на преко 500 страна има два издања (2006, 2009). То је прва књига
која приказује развој писмености у овом делу света почев од Ле
пенског вира и Винче до данашњих дана. Обилато је снабдевена
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документима. А документи сведоче да су оба писма, и ћирилица
и латиница, грађена за потребе српског језика. свеједно ко и где
њиме говори или пише и без обзира на вероис повест оних који го
воре и пишу српски. Људевит Гај је за потребе хрватског језика био
створио другачију латиницу и приказао је у својој књизи Кратка
основа хорватско-славенског правописања (1830). Када је Гај, уместо хр
ватског, прогласио српски језик књижевним језиком и Хрвата, он
је напустио и латиницу, коју је за тај језик створио, и почео је да
користи латиницу примерену српском језику.
Повод да овој акцији за преименовање српског језика и овога
пута посветим пажњу јесте и један од бројева часописа Поља који се
појавио у лето 2015. године. Број о којем је реч у целини је посвећен
руском нобеловцу Јосифу Бродском, а завршава се прилогом који
се зове Библиографија Јосифа Бродског на српском и хрватском језику.
Поменути текст, међутим, показује да су наведене библиограф
ске јединице на два писма, на ћирилици и латиници, онако како
су одштампани текстови на које се те јединице односе, али и да је
увек у питању један, српски, језик. Погрешним насловљавањем по
менутог прилога у Пољима имплицитно се легализује „истина“ нај
новије хрватске „олује“ да је све што је штампано ћирилицом срп
ско, а латиницом – хрватско. Овакав „ситан поступак“ има велику
тежину. Њиме као да се каже да су Поља, један од најдуговечнијих
часописа у Србији, близу 60 година излазила у Новом Саду на хр
ватском језику, па да тек однедавно, откако се штампа ћирилицом,
излазе на српском језику.
И овога пута се показује да се не ради о ситној ствари, него о
потчињавању планираној метанарацији. Таква потчињавања већ
су скупо коштала српски народ. Једно такво потчињавање збило
се 1954. када су Матица српска и Матица хрватска на Новосадском
договору у Покрајинском комитету Савеза комуниста Војводине
преименовале српски језик у српскохрватски/хрватскосрпски, од
носно хрватскосрпски/српскохрватски. То преименовање обављено је у име „братства и јединства“, а чему је водило, сведочи даљи
ток догађаја. Три и по деценије после Новосадског договора, срп
ски народ је „одуван“ из Српске Крајине, коју је окупирала хрват
ска војска.
Најновија хрватска „олуја“ хоће да уведе нови ред и поредак
и у Србији. Близу половине српске писане баштине (све што је пи
сано латиницом) требало би третирати као туђе, односно хрват
ско. А то би, разуме се, требало чинити и са филмовима, телеви
зијским емисијама, фирмама, али и таблама на јавним местима по
српским градовима и селима.
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Градимир Стојковић

ХАЈДУК У ИНФАНТИЛНОЈ УТОПИЈИ
„Иако је на основу главног усмерења литературе осамдесетих било
логично да се претпостави појављивање постмодерног романа за
децу /.../ у српској литератури до краја деведесетих година није се
остварио ток који иде „корак од традиције“, већ прилично дугачак
искорак, односно, десио му се Градимир Стојковић.”
(Јован Љуштановић, Разгранавање романа, Детињство 1/2, 1998)

– Добро, бре, Хајдук – спопао ме одмах Хималаја – да л’ си ти читав? Шта ти то значи?
Дао сам му у руке Вујаклијин ЛЕКСИКОН СТРАНИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА.
– Не смарај! – панично је одгурнуо књижурину. – Шта да радим с тим?
Пронашао сам му, да се не умара за џабе: инфантилан (шп.
infantil) – детињи, дечји; детињаст; малолетан, и Утопија (грч. u не,
tópos место) – „земља која не постоји“, израз којим државник и хуманист Томас Мор (1478–1535) назива, у свом истоименом фантастичном роману, неко замишљено острво, на коме постоји његово замишљено
устројство државе; отуда: назив за сваку државу с идеалним уређењем;
такође: неостварљива замисао, сањарија, кула у ваздуху.
Умро је од смеха:
– Значи, ти си у земљи детињастих кула у ваздуху!
Па нека му буде...
ГЛАВА ПРВА:
ДЕГРАДАЦИЈА ФАБУЛЕ
Град у ком сам се обрео, неочекивано, готово волшебно, некако ми је и био и није био познат.
(– Ти си се обрео – прекинуо ме је Хималаја. – А ја?
– Добро, де! И ти си са мном...)
– Мени ово личи на Београд – рекао је Хималаја.
Личило је, заиста, али свакако није био Београд. Сећам се,
дошао сам ономад у Београд, па остао у њему. Испричао сам једном и ту причу. Не ваља причати исту причу стално. Овај град је
био... па... не бих умео баш да га опишем, невешт сам у томе, кажу.
Углавном, знао сам га и нисам га знао.
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Сретао сам у њему људе. Онакве. Не бих умео да опишем какве. А и не волим да описујем. Имам својих разлога.
(– Чекај, бре! – опет се јавио Хималаја. – Ти па ти! А где сам ја?
– Отишао си у први кафић на који смо наишли. Ништа се није догађало, па ти је било глупаво да се муваш около тек тако.
– Хе, хе, добро си то смислио...
– Е сад, седи, густирај пивчугу, кулирај и не таласај.)
На тргу на ком сам се обрео, јер све улице углавном воде ка неком тргу, усудио сам се да упитам једног типа, који је баш деловао
онако, пријатељски, не бих га описивао, рекох, не умем то:
– Извините, можете ли ми рећи где сам ја?
– Могу.
Онда је ућутао. И ћутао. И ћутао...
– Па реците!
Рекао је:
– Где сам ја.
Очигледно, људи су у овом граду врло духовити. Окренуо сам
се, закорачио, али нисам знао куда ћу. Стварно, где сам то?
– У Инфантилној Утопији – зачуо сам иза леђа.
Окренуо сам се. Иза мене никога није било. Свашта! Али кад
сам се поново окренуо, тамо је, испред мене, куд сам се запутио, била
зградурина. Онаква. Какве су зградурине углавном. С огромним вратима. Али ова врата су имала посебност – на њима је стајала табла:
ИНФАНТИЛНА
УТОПИЈА
Баш да видим ту „Инфантилну Утопију”!
Ушао сам. Како? Не бих да објашњавам. Није ми својствено.
– Добар дан – рекао сам врло културно брадатом цвикерашу
на престолу. Престолу? Ма не! То ме је неодољиво подсећало на
катедру у амфитеатру оног факултета у који нисам ишао, а за коjи
сам знао по туђим приповедањима.
– Твоји романи почивају на инфантилној утопији и на илузији
њеног остварења – одговорио је, наместо отпоздрава.
– Молим?
– Елементи иницијације остварују се, по природи ствари, као
низ динамичних збивања, али својеврсно редуковање иницијацијских поступака значи и деградацију фабуле.
– Извините, али не разумем вас...

– Због тога су твоји романи пуни драматичних догађаја, али
немају јасан романескни телос који би организовао радњу.
(Не бих да се и даље служи Вујаклијиним ЛЕКСИКОНОМ, само да
напоменем да је, по његовом тумачењу, иницијација поступак којим се
дечак проглашава момком, а девојчица девојком, фабула предмет, садржина (драме, епа, приче итд.), деградација унижење, понижење, потцењивање, а за „телос“ не постоји тумачење, па сам трагајући дошао до
оваквог тумачења: телос (грч. τέλος) је крај или циљ. И то је стручна
квалификација некога ко се разуме у писање романа!)
Погледао сам лево, па десно, онда сам се осврнуо. Нигде никога. Нема ми помоћи. Шта да чиним с овим што овако говори?
– Да ли се ми познајемо? – покушао сам да истински разговарамо.
– Познајемо се, наравно!
Умео је, дакле, нормално да прича!
– Жао ми је, али ја се вас не сећам. Ко сте, побогу, ви?
– Гуланович, др проф, именодавац овој Инфантилној Утопији.
– Аман за аман! Шта вам је та Инфантилна Утопија?
– Твоје дело.
– Којешта! Ја с тим везе немам.
– Чекали смо те – зачуо се женски глас иза мојих леђа. – Где
си до сада?
Било је то заиста женско створење. Откуда ли се ова створила?
Овде се, као у сну или фантастичној причи, дешавају ствари тек тако.
– Ко сте сад па ви?
– Курјачки, мр проф, ускоро др.
Наздравље! Има ли у овој Утопији неко а да није мр, др, проф?
– А зашто сте ме чекали?
– Ти си схваћен као експонент адолесцентских снова и надања.
Антипедагошка позиција и одступање од великих система смисла
у друштвеном погледу у корист индивидуалног, препознато је
као либертански дух новог времена који жели да раскрсти са свим
облицима ограничења, па чак и на пољу софистициране естетике,
ако је неопходно, да би се изразило оно што је суштински дечје,
односно претпубертетско или тинејџерско.
Дефинитивно, ово је још заврнутије од Алисине Земље чуда!
– Слушајте вас двоје – покушао сам – ја вас ништа не разумем,
па ћете ми опростити што ћу да одем, док сам још при здравој свести и памети...
– Нема ту ничега неразумљивог – строго ме је прекинуо Гуланович. – Ово је творевина твојих књига, а ја сам само дао име за твоје стваралаштво, у ком у први план избија не превише естетизована
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проза, која транспонује стварност и снове адолесцената и добија
њихов реалан читалачки одзив.
Нисам чекао више ни секунд. Одмаглио сам наглавачке, све
ударајући петама о задњицу, све до кафића у ком се башкарио
Хималаја.
– Где си, ортак, до сада? – клиберио се задовољно. – У овој нафатираној утопини пиво је прва лига!
Нисам стигао ни реч да прозборим, а иза мене се зачуо мио
гласић оног Гулановича:
– Инфантилна Утопија, правилно речено. Твој ортак брзо постиже уклопљеност у друштво и добро зезање!
– Кој ти је овај? – зинуо је Хималаја.
– Не питај, не знам! Не знам ни како се овде појавио. Оставио
сам га онамо.
Показао сам иза својих леђа, на шта се Хималаја исклиберио:
– Где то онамо? Зар си и ти одлепио?
Окренуо сам се: онамо је био парк који је неодољивао подсећао на онај из мог Хајдукова.
– Мени је доста, дефинитивно! – завапио сам.
– Па, ортак – придигао се Хималаја – идемо у другу главу.
ГЛАВА ДРУГА:
ДИСКРЕТНО ЛИМИТИРАЊЕ СТРУКТУРЕ
Речено – учињено: обресмо се у другој глави!
– Е, мој Хималаја – вајкао сам се. – Да сам знао како ће ово да
испадне, не бих ни у сну помишљао на ово писаније...
Уместо да ми Хималаја одговори, опет се ни из чега појавио
онај Гуланович:
– Тако је то у твојим романима: они се крећу од догађаја до
догађаја, од експлозије до експлозије, а да притом, често, нема никакве праве везе међу збивањима.
– Хоће ли овај тако стално? – питао ме је Хималаја.
– Не знам. Не знам и како се појављује.
– Све то личи – наставио је Гуланович – на низ слабо повезаних епизода које се нижу онако како се нижу наставци мамутских
телевизијских серија.
– Опа, бато! – поскочио је Хималаја.
– И по усредсређености на специфичну адолесцентску тачку
гледишта, ови романи су слични Беверли Хилсу и другим телевизијским серијама које се баве љубавним и животним проблемима
младих у школском узрасту.

– Је л’ те овај сад хвали? – није било јасно Хималаји.
– Ехеј, брате – насмејао сам се. – То је већ помало необично за
неког ко озбиљно и научно разматра нечије стваралаштво: бити
гледалац и познавалац мамутских телевизијских серија, да би могао да пореди моје писање са њима. Ја их нисам гледао. Не могу
рећи да ли личе на моје писање. А можда су аутори тих мамутских
серија читали моје романе...
– Бато, бато – прекинуо ме је Хималаја. – Ја сам мало гледао
Беверли Хилс. Немаш ти везе с тим. То су, бре, професионалци, а не
пискарала. Ти си аматер за мајсторе Амере...
Још није ни завршио, а обрели смо се подно некаквог билборда. На њему се исписало: Beverly Hills 90210. Био је то огромни ТВ екран!
Испред су, на удобним фотељама, домаћински опуштено,
грицкајући чипс и кокице, седели оно двоје неизбежних др и мр.
– Седи, писац, седи – добацио је преко рамена Гуланович. – Да
погледаш нову епизоду. Ми ову мамутску серију помно пратимо,
научно наравно, како бисмо налазили сличности између ње и твојих романа.
– Ови баш не одустају, а, Хајдук? – исцерио се Хималаја. – Њима
би сада легао Индијанац. Он цркава за таквим ТВ будалаштинама.
Из треће фотеље придигао се Индијанац:
– Боље ово, но твој дерби Звезда–Партизан, ти, навијачу у папучама.
Откуд Индијанац у Инфантилној Утопији?!
– Пссссст! – зашиштала је мр Курјачки. – Почиње!
– Ама, пссст теби! – разбеснео се Хималаја. – Хајде да је хумористичка серија, па да погледам и ћутим. Али ово?
– Шале, зезање и уопште младалачка ведра лакоћа постојања –
строго се избечио Гулановоч скинувши наочаре – коју приповедају
Хајдукови романи јесте у тесној вези с хумором или се, често, јављају
као хумористички садржаји, али поступци којима се служе, ипак,
дискретно, али суштински, лимитирају хумористичку структуру.
– Опет овај почиње!
– Ти лимити произилазе колико из већ поменуте слике света,
толико и из начина на који настају, односно из укупног комуникационог и културног контекста којима ови романи свесно теже и у
којима се остварују. Примарни циљ романа инфантилних утопија јесте комуникација с публиком. Они не само да одбацују сваки
естетизам који би ту комуникацију могао отежати већ не брину
много ни о оним могућностима естетског које се јасно наслућују унутар остварене романескне структуре, а захтевају додатан

ДОБРО

119

стваралачки напор који превазилази минимум нужан за остваривање те комуникације.
– Хеј, па овај проф је неписмен! – насмејао сам се. – Код њега се
нешто јасно наслућује! Или је јасно или је наслућено.
– Бриши, Хајдук! – повукао ме је Хималаја. – Тутањ док смо још
уприсебљени!
Налево круг, па заждисмо низ стазу, што даље од ових.
ГЛАВА ТРЕЋА:
ЛИШАВАЊЕ ОФИЦИЈЕЛНОГ СИСТЕМА
А онда се, већ уобичајено, ни из чега испред нас појавио Гуланович:
– Чекај, још моја мисао није готова! Твоји су романи с јасним
комерцијалним статусом на тржишту, често непосредно наручени
од издавача, па због тога вероватно писани на брзака. Због свега
тога многи твоји литерарни таленти се не реализују до краја.
Почињао је да ме истински нервира:
– „На брзака“? „Вероватно“? Професоре, какав је то речник?
Научни? А сад слушај мало ти. Признајем, један роман ми је наручио уредник бивше велике издавачке куће, који је затражио да
напишем наставак прве моје књиге. „На брзака“ сам га писао и
писао и писао и објавио – три године после. А што се тиче комерцијалног, то су осетили моји издавачи. Ја нисам дозволио да ниједан мој роман буде комерцијално написан на брзака, а камоли
објављен. То што си смислио и сада истолковао, то је сушта произвољност. Произвољност оцењивања није научна особина. То је
ненаучна спекулација, зар не? Лоше скривена намера да, претпостављам, попљујеш оно што ти смета код мене, а преко онога што
сам написао.
– Пишући о теби, твој тзв. хумор ненаучно хвале незналице –
сада му се придружила и Курјачки. – Страшно! Каже извесна критичарка да је твој тип хумора махом заснован на парадоксима, са
елементима гротеске (нпр. сцена са бравом и ролшуама.) Нејасно
је шта у тој секвенци, познатој из цртаних филмова, критичарка
налази као парадоксално.
Добро, бре, сад се и ова опет накачила. Ту ми је пукао федер,
па сам јој се први, а надам се и последњи пут директно обратио:
– Да ли је ово научна констатација? „Познато из цртаних филмова“, каква неспретна, а злобна глупост! Позивам вас да именујете који је то цртани филм из ког је преузета „ова секвенца“. Сувишно вам је објашњавати да је описан догађај стваран, а да његови
актери постоје у стварном животу.
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А потом ми се, само од себе, наметнуло и остало:
– Тако то бива када људи који, изгледа, немају ни трунку смисла за хуморно или хумористично причају о естетици хумора!
Да ли је хумор смешна ситуација, која мора да се објашњава? Препричавање и објашњавање је последица неразумевања. Да ли вам
је позната прича о оном грешнику који се пробудио ноћу и умро
од смеха схвативши виц који му је испричан пре три дана? Духовитост је Божји дар. Немојмо да расправљамо о ономе што вам није
дато, па вам је неприступачно.
– У овој твојој врсти нерадовићевске поетике нема односа према официјелном систему друштвених вредности – Курјачки као да
није чула ништа од онога што сам малочас изговорио. – Нема пренесеног значења, нити лингвистичке стилизације која би на било
који начин ометала директну комуникацију са децом.
– Хајдук, а што те ова не готиви? – јавио се Индијанац.
– Сине, откуда ти у овој причи? – умешао се Хималаја.
– А откуда ти, тата! – насмејао се Индијанац. – Хајдук је за то
одговоран. Питај њега.
– Појма немам – био сам искрен. – Не знам ни откуда ја у овоме. А не знам и шта сам овој скривио, па ме овако, што би рекла
научно, пегла.
– Ортаци – опет је Хималаја имао спасоносну идеју – бришимо
и следећу главу. Можда нас ови не пронађу!

Да, да... како да не. Све нас неће пронаћи!
Ушли смо у нешто што је подсећало на улицу, само што то
нису биле куће но огромне хрпе књига. Прошавши кроз то банули
смо на трг где нас је дочекала, шта мислите ко?
Наравно, Курјачки:
– Озбиљност стилских и семантичких запажања (не нужно и
замерки) указује да је реч о литерарном коду, битно измењеном и
упрошћеном у односу на радовићевски докси.
(Узгред, када сам доцније тражио шта значи то „докси“ – нисам
пронашао. Једино реч „слава“ на грчком гласи δόξα (докси)... па како то
да разумем? Мој литерарни код је упрошћен у односу на радовићевску
славу! Да ли је, можда, то њена потреба да се страним речима парадира
јер српска реч нема ту научну снагу. Али – то је њена наука!)
– Једно треба и ти да знаш – као да је тешком муком ово
изговарала. – Иако су тумачи ове врсте књижевности преци-
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ГЛАВА ЧЕТВРТА:
ЛИШАВАЊЕ ОФИЦИЈЕЛНОГ СИСТЕМА

зни и повремено директно критични, њихова оцена је врло
благонаклона.
– ’Ајде! – зинуо је Хималаја. – Је л΄ она то збиљски?
– Основни разлог за афирмативни приступ налази се у чињеници репрезентативности – изненађујући читалачки одзив (у твом
случају пола милиона продатих примерака) у критици је схваћен
као експонент адолесцентских снова и надања.
– Слажем се! – убацио се Индијанац. – Срам те било, Хајдук!
Пола милиона клинаца је купило твоју књигу, а колико их је још
прочитало, а? Натерао си јадну дечицу да иду у библиотеке, да
позајмљују књиге и, што је најгоре, да их прочитају! Ђубре једно,
хајдучко!
– Бар да си се нафатирао – помагао му је Хималаја. – Но су лову
мазнули други, а ти? На шта личиш? Подеране патике... изношене
фармерке...
– Доста вас двојица! Не труните више! А вама, цењена мр
проф, будућа др, шта да кажем? Више од пола милиона, више...
а замислите колико њих је још то прочитало! Но зар је то разлог
за негативне ваше научне критике? Зар је то једна од основних замерки мени, аутору књига, које, уосталом, деца радо читају? Али,
за име свега, то је вама, оваквим критичарима, изненађујуће: књига која је написана тако да је деца разумеју, воле, прихватају и читају не због тога што су на то натерана, но што то желе!
– Хајдук, не капирају они! – убацио се Хималаја. – А ја знам нешто за то твоје. Учили смо то у осмом основне. Кажи ти њима: Не,
ви то не можете схватити, то ми дивљаци знамо...
– Е, дошла су крајња времена – одмахнуо је руком Индијанац
– кад се Хималаја разрецитовао...
– Деведесетих година тај твој правац је aпсолутно доминирао
у књижевности за децу – опет се накачила Курјачки. – Посебну
афирмацију је доживео кроз награђивање. Након 2000. године једино је још један Хајдуков мелодраматски роман добио награду,
што би могло да значи...
– Хајдук је подобијао све могуће и немогуће награде – задовољно се смешкао Хималаја.
– Ја с вама не причам – брецнула се. – Говорим Хајдуку.
– Ни ја с тобом не причам – нарогушио се Хималаја – него покушавам да те научим да не булазниш. Слушао сам, пола нисам
разумео од тога што ти и онај твој проф др жваћете. Шта хоћете?
Да пише бубице и зеке за бате и секе? Или о чаробњацима, српским вампирима и вештицама? Можда да преписује стренџере,

као ови што данас пискарају? Он прича нашу причу. У осталом,
њега читају чак и лоши ђаци...
– Ехеј, Хималаја! – прекинуо га је Индијанац. – Откуд ти све то
знаш?
– Хајдук се, чињеница, бави мимезисом ђачког живота – загрмео је сад Гуланович. – Али то је инфантилна утопија, онако како
иницијацију сањају дванаестогодишњаци, без много препрека и
муке: ко куца – отвориће му се.
На моје изненађење, сад се запалио Индијанац:
– А јеси ли ти као клинац куцао да ти се отвори? Јеси ли имао
петљу да то урадиш? Шта ти је Хајдук крив што имаш ружне успомене из тог доба? Да ниси можда био туњавко? Јеси ли умео с
девојчицама? Је л΄ ти то завидиш Хајдуку? Он је све то лако радио.
А још је после и учио клинце како се то ради. Ништа ти, бато мој,
не разумеш!
Застао је, да предахне, а Хималаја је наставио:
– Лепи описи? Велике и тешке речи? Узвишене емоције? Којешта! Хајдук зна клинце у душу. Сигурно да пази шта и како
пише. Отуда га и клинци читају. А некадашњи клинци сад имају
своје клинце. И знаш шта? Сад ти клинци читају Хајдука! Е, то је
оно право!
И опет се надовезао Индијанац:
– То су за вас шпанска села. Никада ви то нећете разумети, јер
живите лажне животе, ваше су вредности умишљене, а ваша инфантилна утопија је ваша наука, у којој тражите оправдања за све
што нисте имали и немате у истинском животу. Алал вам наука!
– Прекините вас двојица! – подвикнуо сам. – Претерали сте!
– Ми претерали?! – одвратио је Индијанац. – А они? Они нису?
Слошило ми се. Ако је ово сан, време је да се пробудим... само,
морам и ја да проговорим коју:
– Збиља, који је ИСТИНСКИ разлог за овакву вашу тзв. научну
нетрпељивост? Не могу то да схватим, ја сам само обичан писац.
Научно непоткован.
– Није проблем то што вам се не допадам ни ја нити моје књиге, изненађује ме провидни покушај манипулације тзв. науком.
И вероватноћа да нисте читали добар део тога што сам писао и
што су ми објављивали. А ако сте, ипак, читали – онда нисте ни
трунчицу схватили од тога што сте прочитали. Читали сте не површно но УСМЕРЕНО, тражећи не оно што је ДОБРО, већ оно што
се може тзв. „научно“ напасти, критиковати, перфидно запрљати
гомилањем некаквих изманипулисаних тобож научних поставки.
– Ја сам се догодио деци. На срећу, нисам вама.
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– Зар вама, стручњацима, научницима, није јасно да је све то
што сам написао НАМЕРНО тако написано? Да сам жестоко размишљао шта и како, годинама пажљиво студирао дечји речник,
сваку реч, сваку мисао бирао баш тако да буде блиска и разумљива тој деци, младима који су одустајали од читања фосилизиране
(научно одабаране!) лектире, књига које сте им одабрали и гурали
под нос, тако и толико да су им постале одбојне, да сам, коначно,
успео да их вратим књизи и читању...
– Да ли сте то запазали (ако сте читали, а испада да јесте, јер
пишете о томе) или нисте могли да уочите, јер не размишљате, не
прилазите књизи као искрени и истински читаоци, но као тзв. научни критичари. Због чега сам тако писао? Управо да бих децу и
младе привукао књизи, вратио их читању.
– И то је мој једини „грех“, који признајем јавно.
– Их, бре, Хајдучино! – загрлио ме је Хималаја. – Хајде, идемо,
овде нам није место.
И одосмо.
ГЛАВА ЗАВРШНА:
ТУМАЧЕЊЕ ПРОИЗВОЉНО
А што се тиче оних тамо, нека размисле (научно или не):
Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire (Глупак увек нађе
већег глупака који му се диви – Боало).
– Аиииии! – провриштао је Хималаја. – Хајдук проговорио
шпански!
– Француски, говедино! – исправио га је Индијанац. – Ортак,
откуда ти знаш француски?
– Не знам, само се правим важан – објаснио сам искрено, отворено и поштено (што би рекла моја баба). – То сам научио од Тиће,
друга мог, па, иако је и он др и проф, хвала му.
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СТО СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА СМЕДЕРЕВСКЕ
БИБЛИОТЕКЕ1

Прва читалишта у Србији јављају се у условима велике економске
и културне заосталости, под утицајем развијених европских култура. Србско читалиште у Смедереву основано је давне 1846. године
и било је, по реду оснивања, друго читалиште у Кнежевини Србији, одмах после Београдског. Непосредне мере за његово оснивање
предузете су 8. марта 1846. Српске новине донеле су вест да је самом
чину оснивања Смедеревског читалишта претходио један проглас
од 8. марта, упућен Смедеревцима, у коме се истиче значај новина
и штампе уопште за образовање срца човекова.2 Средином априла
1846. године Читалиште је започело рад користећи књиге и новине које је Београдско читалиште, уз одговарајућу надокнаду, слало
Смедеревцима. Читалиште у Смедереву имало је наглашен културно-просветитељски карактер. Задаци и циљеви били су јасно
програмски означени: оно треба да обавештава, образује и оплемењује људе. Читалиште се издржавало од чланарине, повремених
балова и добровољних прилога дародаваца.
Почетком 1848. године одржана је прва скупштина чланова
Читалишта, на којој је за доживотног председника изабран Паун
Јанковић Баћа, у нади да ће тиме бити обезбеђен и углед и положај Читалишта. Паун Јанковић је дао прилог у новцу обавезујући се да
ће сваке године давати толики улог и обећао да ће за Читалиште
куповати сваку важнију књигу која буде изашла.3
Паун Јанковић Баћа (Коњска, данас Михајловац/Смедерево,
1808 — Смедерево, 1865), школовао се у Русији, а по повратку у
Србију заузимао је високе државне функције: директор Кнежеве
канцеларије, члан Савета, заступник кнежевског представника и
министра иностраних дела, министар правде и просвете, министар финансија. Један је од оснивача Друштва српске словесности
1 Текстови о историјату, појединим сегментима пословања и неким фондовима Библиотеке,
које овде доносимо, првобитно су објављени у каталогу изложбе „Читалиште, читаоница,
књижница: 170 година смедеревске библиотеке”, за чије су потребе и креирани. Каталог
је, као и истоимену изложбу постављену поводом обележавања 170 година од оснивања
Смедеревског читалишта, реализовала група аутора у саставу: Марина Лазовић, Биљана
Живановић, Јелена Јеремић, Мирјана Радовановић, Софија Грба, Драгана Лазић, Горјана
Вујановић и Весна Симић.
2 Гаврило Ковијанић, Трагом читалишта у Србији (Београд: Народна књига; Библиотека града
Београда, 1986), 207.
3 Дурковић-Јакшић, Љубомир, Историја српских библиотека (1801/1850) (Београд: Завод за
издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије, 1963), 119.
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у Београду.4 „Србско читалиште у Смедереву Паун је вишеструко
задужио. Подржао је, а можда и иницирао његово оснивање, издејствовао је у српском Совјету ослобађање Читалишта од прилично
високих поштанских такса, а личним новчаним прилозима сваке
године га материјално подупирао. Приставши, најзад, да као државни министар обавља дужност почасног доживотног председника једног малобројног читалишта у оснивању, са крајње несигурним материјалним основом, Паун Јанковић је и делом исказао
своју веру у будућност оваквих народних прегнућа. У томе је он за
корак био испред свог времена.”5
Смедеревско читалиште радило је од 1846. до 1856. године, а
десетак година касније обновљено је под другим називом. Читаоница Смедеревско јединство отворена је 14. јануара 1869. године, и
радила је до 1914, пуних 46 година. Примала је редовно 19 новина.
Тешкоћа у раду је сигурно било, можда и краћих прекида, али доступни извори указују да је у периоду од 1881. до 1905. Читаоница
у Смедереву радила у континуитету.
Потпуни прекид у раду Читаонице трајао је од избијања Првог светског рата 1914. године до 1924, када је она обновљена под
називом Народна књижница и читаоница, али је због слабог одзива чланства и материјалних тешкоћа убрзо престала са радом.
Четири године касније, у децембру 1928, на скупштини чланова
обнављача, донета је одлука о оживљавању Народне књижнице
и читаонице. На скупштини је изабрана управа, установљена су
нова правила и извршене припреме за почетак рада. Поручено је
17 часописа, међу којима је било и неколико на страним језицима.
Сачуван је велики број књига из ранијих времена, а предузети су и
кораци да Читаоница од Академије наука, Министарства просвете
и Друштва Св. Саве добије нешто књига бесплатно.6 Тако је 1. јануара 1929, у новој црквеној кући, Књижница и читаоница почела
са редовним радом. Забележено је да је Читаоница била отворена
сваког дана, од 4 до 7 часова поподне. Књижничар-секретар био
је Светозар Спасојевић, професор у смедеревској гимназији. После једног апела упућеног грађанству, увећава се књижни фонд, а
Књижница постаје стециште смедеревске интелигенције.
Почетком 1933. године, материјална ситуација се нагло погоршава, настаје једногодишњи прекид у раду, а затим реорганизација. Године 1937. на чело долази нова управа, а период од 1937.
4 Бојка Вулетић, Лексикон смедеревских аутора (Смедерево: Б. Вулетић, 2007), 171.
5 Србислав Миленковић, Смедеревска библиотека: хроника водич (Смедерево: Народна
библиотека Смедерево; Скупштина општине, 1996), 25.
6 „Народна књижница и читаоница у Смедереву”, Глас Подунавља, 13. јануар 1929.

до 1941. забележен је као период успона. Књижница се у то време
налазила у Улици 17. октобра, у Задужбини Стевана Кузмановића Кршљанина. Имала је око 3.000 инвентарских бројева и бројне
часописе. Глас Подунавља, у опширној репортажи, објављује: „[...]
на првом спрату лево, сваке суботе по подне од 4–7 часова виде
се групе ђака, студената, радника и других како улазе и излазе са
књигама. Свако би одмах помислио да се ту налази нека књижница. И заиста, имао би права. Ту се налази наша књижница која је
приступачна свим слојевима народа. Док су остале књижнице намењене првенствено ужем броју посетилаца, Народна књижница
и читаоница прима чланове из свих редова.”7
У априлу 1941. године, после бомбардовања Београда, прекинут је рад књижнице. Исте године, 5. јуна, у разорној експлозији
муниције у смедеревској Тврђави уништена је и зграда у којој се
налазила библиотека. Од укупног књижног фонда остало је само
68 полуочуваних књига.8 После експлозије, Комесарска управа Милана Аћимовића поставила је комесара за обнову Смедерева, Димитрија Љотића. Љотић је покренуо бројне активности на обнови
порушених и оштећених кућа и јавних зграда, али и обнови рада
јавних установа. Покренуто је и питање отварања сталне градске
књижнице. Тај задатак поверен је професору Светозару Спасојевићу. Градска књижница је основана 1942. од стране Комесаријата за
обнову Смедерева, а отпочела је са радом почетком 1943. Књижница је располагала са више од 10.000 наслова из различитих области.
Богаћење фонда настављено је и после отварања.9
У састав ове библиотеке ушле су и приватне збирке виђенијих Смедереваца. Димитрије Љотић је своју библиотеку од 4.800
књига уступио Градској књижници на употребу задржавајући
право својине на њу. У састав фонда ушла је и приватна библиотека Милана Јовановића Стоимировића (1898–1966), угледног смедеревског интелектуалца, која је после ослобођења, 1944. године,
конфискована. Библиотеку Жарка М. Ђукића, бившег свештеника
из Војводине, откупио је Комесаријат од његове ћерке за 300.000
окупационих динара. Библиотека је примила и вредне поклоне од
Српске академије наука, Српске књижевне задруге, Министарства
просвете. Ипак, највећи број књига набављен је куповином у Београду и Смедереву.10
7 „Народна књижница и читаоница у Смедереву”, Глас Подунавља, 18. април 1937.
8 Аранђел Стефановић, Хроника о експлозији муниције 5. јуна 1941. године у Смедереву; Летопис
Градске народне библиотеке у Смедереву (Смедерево: Народна библиотека Смедерево, 2014).
9 Небојша Јовановић, Светозар Спасојевић: професор Гимназије и управник Градске књижнице
(Смедерево: Народна библиотека Смедерево, 2007), 73-80.
10 Аранђел Стефановић, Хроника о експлозији муниције 5. јуна 1941. године у Смедереву; Летопис
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Крај рата и ослобођење Библиотека је дочекала у локалу апотекара Пантазијевића, а током септембра 1945. пресељена је у Давидовићеву улицу. Према наводима Аранђела Стефановића11, у
првим послератним годинама фонд Библиотеке је цензурисан.
Стефановић помиње да је „Комисија одређена од Просветног одсека ГНО–а извршила преглед и цензуру једног дела библиотеке
и нашла 709 књига које се не могу читаоцима давати на читање”,
а јавни тужилац је издвојио 59 књига из библиотеке и однео их са
собом као забрањене за читање.12
У периоду од 1944. до 1950. године Библиотека је располагала
књижним фондом од 20 до 30 хиљада књига. Због рада у неадекватним условима, из Давидовићеве улице пресељена је у зграду на Тргу
републике. На овој локацији остаће до 1990. године, када је пресељена у нову зграду, у најужем центру града, у којој се и данас налази.13
Решењем Министарства културе Републике Србије Народна
библиотека Смедерево од 1994. године врши функцију матичне
библиотеке за Подунавски округ, у коме постоји развијена мрежа
општинских, месних, специјалних и школских библиотека. Рад
Библиотеке организован је преко следећих одељења и служби:
Одељења набавке и обраде, Матичног одељења, Позајмног одељења за одрасле, Дечјег одељења, Научног одељења, Одељења стране
књиге, Завичајног одељења и Службе за опште послове.
Фонд старе и ретке књиге
Штампана књига има дугу и богату историју. Она представља
битан део културне историје сваког народа, те се стога мора посебно чувати и штитити као непроцењиво наслеђе за будуће генерације. Народна библиотека Смедерево поседује богат фонд старе и
ретке библиотечке грађе, о којем се ваљано брине – бави се заштитом, очувањем и презентацијом ове специфичне грађе.
Највредније су у фонду, свакако, публикације које су проглашене за културно добро од изузетног значаја за Републику Србију.
То су 18 ћириличних књига штампаних до 1800. године и 3 књиге
на страним језицима штампане до 1700. године.
Најстарија књига на ћирилици у фонду Народне библиотеке
Градске народне библиотеке у Смедереву (Смедерево: Народна библиотека Смедерево, 2014).
11 Аранђел Стефановић (Суботинац/Алексинац, 1889 – Београд?, 1956) први је послератни
управник Градске народне библиотеке у Смедереву.
12 Аранђел Стефановић, Хроника о експлозији муниције 5. јуна 1941. године у Смедереву; Летопис
Градске народне библиотеке у Смедереву (Смедерево: Народна библиотека Смедерево, 2014).
13 Србислав Миленковић, Смедеревска библиотека: хроника водич (Смедерево: Народна
библиотека Смедерево; Скупштина општине, 1996).

Смедерево је Стематографија: изображеније оружиј илирических Христофора Жефаровића, даровитог гравера и зографа. Публикација
датира из 1741. године, отиснута је са 28 бакрорезних плоча и садржи гравире светитеља, владара и грбова средњовековне Европе.
Објављена је у Бечу, у штампарији Томе Месмера. Купљена је од
Жарка М. Ђукића, свештеника из Војводине. Поред Стематографије, у ћириличне књиге од изузетног значаја за Републику Србију
спадају Граматика аутора Мелентија Смотрицког из 1755. године,
Буквар Захарија Орфелина из 1767. године, Канони на осам гласова
Теодосија из 1776. године, Описаније старога града Ијерусалима Симона Симоновића из 1781. године.
Најстарија књига на страном језику у фонду Народне библиотеке Смедерево је Comedia di Dante Aligieri con la nova espositione di
Alessandro Vellvtello. Публикација датира из 1544. године. Текст је
на италијанском језику. Објављена је у Венецији, има 431 страницу и богато је илустрована. Хрбат и углови су од коже, а на хрпту
је златотиск са именом аутора. Припадала је Милану Јовановићу Стоимировићу. Годином 1626. се датира књига Il Goffredo overo
Giervsalemme аутора Торквата Таса. Biblia sacra је вредна публикација на латинском језику, штампана у Венецији 1714. године.
У 2013. години сва стара и ретка библиотечка грађа, проглашена за културно добро од изузетног значаја из фондова Народне
библиотеке Смедерево, унета је у електронски регистар старe и
реткe библиотечке грађе као културног добра од изузетног значаја
у Републици Србији.
Када је у питању стара и ретка библиотечка грађа проглашена
за културно добро од великог значаја за Републику Србију, Народна библиотека Смедерево поседује 464 књиге и 21 наслов периодике штампан од 1800. до 1867. године.
У ову групу књига спадају Физика Атанасија Стојковића из
1802. године, Историја о разоренији последњем светога града Јерусалима
Вићентија Ракића из 1804, Приче Јована Мушкатировића из 1807,
Љубомир у Елисијуму Милована Видаковића из 1817, Писма Доситеја Обрадовића из 1829. године.
Посебно су драгоцена у Фонду дела великана српске књижевности: Вука Ст. Караџића (Милош Обреновић (1828), Српски рјечник
(1852), Нови завјет Господа нашега Исуса Христа (1857), Правителствующій совть сербскій за времена Кара–Ђорђијева (1860), Српске
народне пјесме (1862) и др.), Петра Петровића Његоша (Слободяіда
(1854), Горскйі віенацъ (1860), творца српске комедије Јована Стерије
Поповића (Давор (1854).
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На богатство Фонда старе и ретке књиге Народне библиотеке
Смедерево указује велики број преведених дела која су се појавила
у Србији у распону 1850–1867. године. То су дела чији су аутори
руски романтичар Александар Сергејевич Пушкин (Дубровскйі:
исторично–романтичнйы догађай, 1864), француски романсијер Евжен Си (Евжена Сиа Вечити Юда, 1867), водећа личност народног
правца мађарске књижевности Шандор Петефи (Александра Петефиа Витезъ Іованъ, 1860), аустријски археолог и путописац Феликс
Каниц (Византијски споменици по Србији, 1862), немачки књижевник Готхолд Ефраим Лесинг (Натанъ мудрый, 1861), чувени немачки историчар Леополд Ранке (Историја српске револуције, 1864) и др.
Део Фонда старе и ретке књиге су и публикације штампане у
периоду од 1868. до 1918. године (1831 библиографска јединица),
од којих се 293 публикације из ратног периода (1912–1918) сматрају
културним добром од великог значаја за Републику Србију. То је
Ратовање српске војске са Турском... Симеона Болманца (1914), Ратне
слике и утисци Бранка Машића (1913), Писмо његовом величанству
краљу Николи Томе Ораовца (1917) и др.
Већина књига из Фонда старе и ретке библиотечке грађе пореклом је из приватних библиотека виђених Смедереваца. Највећи број књига (4.800) Градској књижници је 1943. године поклонио Димитрије Љотић, адвокат и комесар за обнову Смедерева у
том периоду. Управо из те библиотеке су наше највредније књиге: Описаније старога божија града Јерусалима Симеона Симоновића, Морална филозофија од Јефрема Лазаровића и др. У Народној
библиотеци Смедерево се налази и око 5.000 књига из приватне
библиотеке Милана Јовановића Стојимировића. Већина књига из
тог контингента је на страним језицима, а међу њима и најстарија
књига у фонду – La Comedia di Dante Aligieri из 1544. године. У периоду од 1943. до 1946. године општинске власти у Смедереву су
од кћерке Жарка М. Ђукића, свештеника из Војводине, откупиле
његову приватну библиотеку. Известан број књига потиче из приватних библиотека свештеника Радисава Крупежевића и познатог
адвоката и публицисте Светолика Гребенца. Из библиотеке коју је
др Леонтије Павловић завештао Народној библиотеци Смедерево
издвојено је око 100 књига штампаних до 1918. године.
И данас се Фонд старе и ретке библиотечке грађе попуњава набавком старе и ретке књиге, а постојећи фонд се прослеђује на рестаурацију, конзервацију и стерилизацију у Народну библиотеку Србије.
Народна библиотека Смедерево поседује вредну библиотеку-легат др Леонтија Павловића, коју је он Библиотеци завештао
1991. године. Др Леонтије Павловић (1914–1997) био је научни са-
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ветник, теолог, историчар уметности и публициста, који је живео
и радио у нашем граду, посветио и оставио Смедереву свој обимни
научни рад. Године 2013. Легат др Леонтија Павловића проглашен
је за културно добро Републике Србије од великог значаја (Одлука
је објављена у Службеном гласнику РС, бр. 2/2014).
Збирке периодике Народне библиотеке Смедерево
Будући да указују на друштвену и културну климу одређене
епохе и степен културног напретка једне државе, збирке периодичних публикација у библиотекама веома су драгоцене и требало би да буду предмет пажљивог проучавања и анализе.
Народна библиотека Смедерево има драгоцен фонд серијских публикација. Он је, као и фонд целокупне Библиотеке, настао пре скоро седамдесет година спајањем приватних библиотека
значајних људи Смедерева и прикупљањем публикација које су
купљене, или су их поклониле институције, издавачке куће или
појединци. Збирке серијских публикација Народне библиотеке
Смедерево припадају основном фонду ове установе, која је започела с радом као Читалиште – место основано у првом реду ради
читања штампе14.

Смедеревско читалиште, прва установа културе у Смедереву,
основано је 1846. године. Из Смедеревског читалишта настала је
Библиотека која је, у свом вишегодишњем трајању, мењала називе
и локације, и повремено престајала с радом.
Библиотека је највише страдала у Другом светском рату. Петог јуна 1941. године Смедерево је задесила разарајућа експлозија
муниције у Тврђави, која је поред катастрофалног рушења града и
огромних људских жртава, уништила и зграду у којој се тада налазила Библиотека. Аранђел Р. Стефановић и Светозар Спасојевић,
писци Летописа Градске народне библотеке у Смедереву из 1948. године, забележили су да је после експлозије преостало само 68 полуочуваних књига15. Нису забележили да ли је међу њима било периодичних публикација.
14 Смедеревско читалиште је одмах по оснивању набављало 15 наслова новина. Србислав
Миленковић, Смедеревска библиотека: хроника-водич (Смедерево: Народна библиотека, 1996),
18.
15 Исто.
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Настанак фонда периодичних публикација у
Народној библиотеци Смедерево

Обнови и формирању Књижнице приступило се током 1942.
године, а већ следеће године она је отворена за рад са корисницима. Новоотворена Библиотека имала је фонд од 10.000 књига. Није
познато колико је у оквиру овог броја публикација било наслова
периодике. За управника, који је истовремено био и библиотекар,
постављен је Светозар Спасојевић, професор историје и земљописа.
У састав фонда Књижнице ушла је, пре свих, приватна библиотека Димитрија В. Љотића, правника, познаваоца књиге и библиофила, која је бројала 4.800 наслова. Ова библиотека је уступљена
Градској књижници на употребу. Према подацима из неких архивских докумената16, као и Летописа Градске народне библиотеке у
Смедереву, може се закључити да су многи појединци, као и неке
значајне установе, помогли отварање Библиотеке и касније богаћење њеног фонда17. Један део фонда Библиотека је попунила
куповином, пре отварања Књижнице за кориснике, као и касније
у току рада. Тако је Комесaријат, за време окупације откупио од
ћерке Жарка M. Ђукића, свештеника из Војводине, његову приватну библиотеку. Ова библиотека садржала је вредне црквене и
богословске књиге, лексиконе, речнике и књиге белетристике на
српском, мађарском и немачком језику, али и врло ретку периодику18. Одређен број публикација конфискован је после немачке
окупације 1944. године од грађана Смедерева. Велика приватна
библиотека, поред Љотићеве највећа у Смедереву, одузета је послератних година Милану Јовановићу Стоимировићу, правнику,
књижевнику, преводиоцу и дипломати. Она је конфискована и
подељена у три дела. Први део од око 6.000 публикација додат је
фонду Библиотеке19. По Стоимировићевој жељи, Библиотека је
1966. обогаћена још једним значајним делом фонда. Осим рукописне грађе, службених докумената, преписке и фотографија, он
је у завештање најстаријој институцији у граду оставио и део своје
личне библиотеке од око 5.000 књига20.
Колико је у свом фонду Смедеревска библиотека тих ратних
и поратних година имала, и како је набављала периодичне публи-

16 Славица Брадарић, Трагом архивских докумената, Смедерево: часопис за културу,
уметност, науку и друштво, бр. 13 (1996): 81-94.
17 Издавачко предузеће Југоисток (некадашњи Геца Кон), Српска књижевна задруга, Епоха,
Нова мисао, Српска краљевска академија, Државна штампарија само су неке у низу
институција које су помогле формирање фонда Књижнице у Смедереву.
18 Најстарије новине у Народној библиотеци Смедерево из Фонда периодичних публикација,
Новине србске, које су штампане у Крагујевцу 1842. године, носе печат библиотеке пароха
Жарка Ђукића.
19 Гордана Ранковић, Уздарје Милану Јовановићу Стојимировићу (Смедерево: Музеј у
Смедереву, 2002), 135.
20 Гордана Ранковић, Уздарје Милану Јовановићу Стоимировићу, 135.
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кације, не зна се са сигурношћу. Највећи број података о набавци,
броју и расподели фонда Библиотеке односи се уопштено на термин књиге, а тек понеки архивски документ или податак у Летопису Градске народне библиотеке у Смедереву доносе прецизне податке.
Тако, према једном сачуваном документу из Архива Смедерева21,
сазнајемо да је свештеник Алекса Тодоровић 19. септембра 1942.
године, за потребе Библиотеке, у својству руководилац-набављач,
купио од Српске књижевне задруге комплете једанаест кола часописа Дело, у платненом повезу, и девет комплета часописа Савременик.
Најзад, Аранђел Стефановић, тадашњи управник, и Светозар
Спасојевић, претходни управник Библиотеке, у Летопису из 1948.
бележе први драгоцени бројчани податак, по коме те године Градска
народна библиотека има 22.500 основних дела, без свезака, а са њима овај број
се пење на 25.000 књига. Из овога се може претпоставити да је фонд периодике у Смедеревској библиотеци 1948. садржао око 2.500 свезака.
У годинама после рата фонд периодичних публикација попуњавао се куповином, поклонима и разменом.

Фонд периодике у Народној библиотеци Смедерево је према
структури подељен на часописе, новине и годишњаке. Ова богата
колекција серијских публикација броји укупно 490 наслова. Највише је часописа – 274 наслова, а за њима следе новине – 194 и годишњаци – 22 наслова22.
Овај фонд обухвата: збирку старе и ретке периодике, збирку старе периодике која обухвата период од краја 19. века до краја
Другог светског рата и налази се у депозитном простору, збирку
завичајне периодике и збирку текуће периодике, која је смештена
на одељењима23.
21 Брадарић, Трагом архивских докумената, 85.
22 Мирјана Радовановић и Драгана Илић, Фонд периодике у Народној библиотеци Смедерево
(Смедерево: Народна библиотека, 2011), 39.
23 Пошто наша установа не поседује одељење периодике, а грађа се редовно набавља,
обрађује, чува и даје на коришћење, онa је подељенa у више целина, којима располаже пет
одељења, у складу са својим потребама и структуром корисника. Коришћење периодике,
која се редовно евидентира, инвентарише и обрађује омогућено је у свим читаоницама на
одељењима, а претраживање је могуће преко каталога наслова. Најважнији видови набавке
серијских публикација у целој Библиотеци су: размена, куповина и поклони. Ово је
отворени и савремени модел рада, где су простор, фондови, техника и радници стављени
директно у службу корисника. Бојана Вукотић, Периодика у мрежи јавних библиотека
Републике Србије, Народна библиотека Србије, 11. Доступно преко: http:// www.nb.rs/viewfile.php? file_id=1898 (15. 07. 2010).
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Данашње збирке периодичних публикација у
Народној библиотеци Смедерево

Збирка старе и ретке периодике
Најстарија периодична публикација у Библиотеци је годишњак Ружица из 1828. године, а у укупан број наслова и годишта
ове збирке ушли су и наслови и годишта старих и ретких часописа
(Летопис Матице српске од 1828, Гласник Друштва србске словесности од 1847. и Гласник Српског ученог друштва од 1865. и 1867), новина (Вила од 1865, Даница од 1863, 1867, Јавор од 1862, Новине србске
од 1842, Сербски народни лист од 1843, Школски лист од 1864–1866) и
годишњака (забавници: Leptir 1861, Dubrovnik 1866, и Сремски забавник; годишњаци: Голубица 1840. и Омладинска заједница 1867; магазини: Србско-далматински магазин 1856; календари: Београдски велики календар 1853; месецослов: Зимзелен 1847).
Анализирајући порекло старе и ретке периодике коју Библиотека данас поседује24, видимо да највећи број примерака старих
и ретких часописа, новина или годишњака, магазина, забавника
и календара (17 наслова) потиче из библиотеке пароха Жарка М.
Ђукића, а затим библиотекâ Димитрија Љотића и Милана Јовановића Стоимировића.
Известан број наслова и годишта односи се на ретке часописе,
новине и годишњаке. Најчешће су то серијске публикације које су
излазиле током Првог или Другог светског рата (часописи: 17 наслова; новине: 8 наслова; годишњаци: 1 наслов).
Збирка старе периодике
Овај део збирке поседује вредне, целокупно или делимично
сачуване комплете периодике с краја претпрошлог века и међуратних часописа, новина и годишњака.
Посебно место у фонду имају стари часописи, новине и годишњаци (период од краја 19. века до краја Другог светског рата), који сведоче о једном раздобљу у историји Библиотеке. Овај део колекције
потиче углавном из приватних библиотека (В. Љотић и Д. Љотић,
М. Јовановић Стоимировић, Ж. Ђукић) и садржи серијске публикације из многих области знања (право, књижевност, историја, педагогија, економија...).
У овој збирци посебно место заузимају листови Милана Јовановића Стоимировића, које је он у извесним периодима уређивао или је био њихов власник. Први од њих је Реви: повремене

24 Марина Лазовић и Мирјана Радовановић, Српска периодика Народне библиотеке Смедерево:
грађа за библиографију: 1824-1945 (Смедерево: Народна библиотека, 2011), 19.
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свеске за књижевност, уметност и друштвени живот, часопис (једна
свеска), који је 1922. године изашао у Београду, а његов власник
и уредник је био Милан Јовановић Стоимировић. Веома значајан је и лист Самоуправа: орган радикалне странке (Београд), у којем
је Стоимировић био најпре главни сарадник (1921–1923), а затим
и уредник (1935–1937). Народна библиотека Смедерево поседује
нека годишта из 19. века (1881 и 1882), с почетка 20. века (1914–
1915), и годишта треће и четврте деценије истог столећа (1921,
1923, 1927, 1936, 1938, 1940, 1941). Независни културно-привредни
преглед Вардар, који се такође чува у Библиотеци (1932, 1933. и
1934. годиште), Стоимировић је покренуо и уређивао приликом
боравка у Скопљу, од 1932. до 1935. године. У овој збирци је и
лист Обнова (Београд), чији је главни уредник 1941. године био
такође Стоимировић.
Исти статус у фонду периодичних публикација имају и листови Отаџбина: независни лист за политичка и друштвена питања из 1934. (Београд) и Вихор: главно гласило омладине Југословенског
народног покрета Збор из 1937. (Сплит), листови који се посредно
везују за Димитрија Љотића, или су били у његовом власништву.

Колекција завичајне периодике у Народној библиотеци Смедерево обухвата новине, часописе, билтене и годишњаке који излазе или су излазили на подручју Смедерева и околине, без обзира на
њихов значај, вредност, дужину излажења и технику умножавања.
Смедерево је своје прве новине добило у октобру 1875. године. Тада је у штампарији Атанасија М. Николића штампан први
број Народне воље. Истраживачи наводе да је овај лист за политику
радикално-социјалистичке странке излазио једном недељно, али
ниједан примерак није сачуван. Укупно је изашло 36 бројева25. Већ
у децембру исте године појавио се лист за шалу и сатиру Фењер.
Издавач и одговорни уредник листа био је Милан Пешић. Објављено је 17 бројева. Народна воља и Фењер били су опозициони листови социјалистичке оријентације. Суочени са великим тешкоћама, како политичким тако и материјалним, престали су да излазе у
току 1876. године. Од тада до данашњих дана у смедеревском крају
је покренуто око 130 наслова серијских публикација.

25 Милица Кисић и Бранка Булатовић, Српска штампа 1768–1995: историјско-библиографски
преглед (Београд: Медија центар, 1996).
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Збирка завичајне периодике

Формирање и попуњавање збирке
Рад на прикупљању грађе почиње још за време Другог светског рата. Из тог периода датирају Правила за рад Градске књижнице26, у којима је први пут прецизирана одредба која се односи на
прикупљање завичајне грађе. У члану 4. Правила говори се о задацима књижнице који се односе на чување и прибављање писаних
и штампаних докумената који се тичу Смедерева и околине. Према Инвентару27 који је попуњаван од 1944. до 1947. године, Градска
народна библиотека је у првим послератним годинама поседовала
изузетно вредне завичајне серијске публикације, којих већ деценијама нема у фонду. Тако су, захваљујући заплењеној библиотеци
Милана Јовановића Стоимировића, Градској народној библиотеци припали примерци смедеревских листова Смедеревски журнал
(1921), Подунавље (1922), Подунавске новости (1935). Познати штампар Бранислав К. Маринковић поклонио је Библиотеци 1945. године примерке серијске публикације Весник прегледача кола (1932–
1934). Овим публикацијама, које припадају смедеревској издавачко-штампарској делатности, губи се сваки траг, а у истраживању
грађе за израду ретроспективне завичајне библиографије коришћени су примерци сачувани у фондовима појединих библиотека
у Србији и Хрватској28. Можда недоумице у вези са нестанком ових
публикација може да нам разјасни Летопис Библиотеке. Наиме,
према наводима Аранђела Р. Стефановића, после Другог светског
рата фонд Библиотеке је цензурисан29.
Данас, поред текуће набавке (локални обавезни примерак, куповина и поклон), важан сегмент рада на попуњавању ове збирке представља истраживачки рад на њеном ретроспективном попуњавању.
Смедерево је крајем 19. века имало богату штампарско‑издавачку делатност. Међутим, смедеревски листови с краја 19. и
почетка 20. века углавном нису сачувани, а податке о њима проналазимо у записима истраживача српске штампе. Примерци појединих наслова могу се наћи у фондовима Народне библиотеке
Србије, Библиотеке Матице српске и Националне и свеучилишне
26 П
 равила за рад Градске књижнице израдио је Светозар Спасојевић, први књижничаруправник, а потврдио изванредни комесар Димитрије Љотић под редним бројем 2431 од
18. 02. 1943.
27 Градска народна библиотека Смедерево – Главни инвентар, II свеска. Завичајни фонд
Народне библиотеке Смедерево.
28 Драгана Илић, Смедеревска издавачкио-штампарска делатност (Смедерево: Народна
библиотека, 2012)
29 Комисија одређена од Просветног одсека ГНО-а извршила је преглед и цензуру једног
дела библиотеке и нашла 709 књига које се не могу читаоцима давати на читање, а јавни
тужилац је издвојио 59 књига из библиотеке и однео их са собом као забрањене за читање.
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књижнице у Загребу. У периоду од 1921. до 1941. године, у Смедереву је излазило 15 листова и 1 часопис. Услед ратних разарања, политичких и идеолошких сукоба и цензурисања фонда, у
Збирци завичајне периодике сачувано је само пет наслова. Због
недостатка аутентичне грађе, овај период смедеревске културне и
политичке историје готово је неистражен. Међутим, у фонду Националне и свеучилишне књижнице у Загребу сачувано је седам
наслова смедеревских серијских публикација, које од 1945. године
ниједан смедеревски истраживач није користио у свом раду. Захваљујући сарадњи са колегама из Хрватске, реализована је набавка дигиталних копија смедеревских листова Весник прегледача кола
(1932), Дунавски гласник (1934), Смедеревске новости (1935), Мала самоуправа (1936–1938), Право човека и народа (1936), Истина (1938) и
Збораш (1939). Истраживањем ове грађе успешно је реализован и
пројекат израде ретроспективне завичајне библиографије, која је
послужила као извор за формирање појединих записа у узајамној
библиографској бази COBISS (Мала самоуправа, Право човека и народа) или допуну већ постојећих записа (Дунавски гласник, Ново доба).

Поред најстаријих сачуваних смедеревских листова, посебан
значај у оквиру збирке има корпус међуратне периодике, у коме
преовладавају информативно-политички листови. Њему припада Смедеревски журнал (1921), први лист који се у Смедереву појавио после Првог светског рата. Уређивао га је Милан Јовановић
Стоимировић. Од броја 7, који је објављен 9. октобра 1921. године,
лист се зове Журнал: независан смедеревско-ковински дневник. Журнал
је штампан у Штампарији Р. Оберлајтера у Ковину.
Својеврсну хронику догађаја у Смедереву и околини представља недељни лист Глас Подунавља. Излазио је од 1928. до 1940. године (у току 1930. лист није штампан), а од броја 6 па до краја излажења власник, уредник и издавач био је Бранислав К. Маринковић,
познати смедеревски штампар. Глас Подунавља бележи готово све
важније догађаје и незаобилазно је штиво за проучавање прилика
у Смедереву до почетка Другог светског рата. Поједине чланке објављене у Гласу Подунавља преносила је београдска Политика.
Први број друге серије Смедеревског журнала изашао је из штампе 31. октобра 1938. године, а последњи број 9 на Божић 1939. Ове
новине Југословенске радикалне заједнице покренуте су на иницијативу Милана Јовановића Стоимировића, који је у то време
био председник среске организације Југословенске радикалне за-
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Структура, значај и вредност збирке

jеднице за срез Подунавски, директор Самоуправе и шеф Партијског пресбироа ЈРЗ. Пошто се временски период у ком је излазио
Смедеревски журнал поклапа са периодом предизборне кампање
1938. године, Журнал је врло информативан за истраживаче који
изучавају политичко деловање Милана Јовановића Стоимировића
и Димитрија Љотића.
Посебну целину у оквиру колекције чини смедеревска периодика објављена после Другог светског рата. Најпотпунију слику
о сачуваној смедеревској штампи пружа Збирка завичајне периодике у Народној библиотеци Смедерево. Информативни и друштвено-политички листови, билтени, листови основних и средњих школа, предузећа и установа представљају ризницу података
о прошлости и основ за истраживања смедеревског краја.
Издавачка делатност Народне библиотеке Смедерево
Поред бројних активности из оквира основне библиотечко-информационе делатности које подразумевају прикупљање,
обраду, заштиту, чување, представљање и давање на коришћење
већ постојећих облика и јединица библиотечке грађе и извора, на
начин како је то предвиђено одредбама Закона о библиотечко-информационој делатности30, „библиотеке различитих типова се, у
оквиру своје издавачке делатности, баве и креирањем и публиковањем разноврсних нових садржаја. Значај ове делатности библиотека огледа се најпре у специфичним садржајима које оне, као носиоци културног напретка и очувања културне баштине у својим
срединама, у својим издањима стављају локалној и широј јавности
на увид. Основни циљеви издавачке делатности јавних библиотека
су афирмисање завичаја и његових културних вредности, очување
завичајне баштине, подстицање стваралаштва завичајних аутора,
популарисање књиге и читања код различитих категорија корисника, као и презентовање садржине њихових фондова, и стручно
усавршавање и научно информисање библиотечко‑информационих стручњака”.31
Народна библиотека Смедерево, као једна од успешнијих установа у библиотечкој мрежи јавних библиотека Србије, овом сегменту
своје делатности поклања посебну пажњу. Објављивање тематски и
30 Министарство културе и информисања Републике Србије, Закон о библиотечкоинформационој делатности (Београд: Сл. Гласник РС , бр. 52/11) http://www.kultura.gov.rs/cyr/
dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/-zakon-o-bibliotecko-informacionoj-delatnosti
31 Биљана Живановић и Јелена Јеремић, Издавачка делатност Народне библиотеке Смедерево:
(1967-2014): анотирана библиографија (Смедерево. Народна библиотека Смедерево, 2015),
15-18.

жанровски разноврсних монографских публикација и часописа за
књижевност, уметност и друштвена питања Mons Aureus сматра се
важним сегментом њеног рада који на најбољи начин доприноси
креирању идентитета установе и одређивању њеног места у локалном и националном културном миљеу.
Прва публикација у издању Народне библиотеке Смедерево,
Народна библиотека, објављена је 1967. године, са циљем да пружи
читаоцима основне податке о историјату ове установе, њеној организацији, фондовима и услугама које се пружају корисницима.
Од тада се издавачка делатност у смедеревској библиотеци обавља
континуирано, са мањим или већим интензитетом, у зависности
од финансијских, кадровских, стручних и осталих околности, а
може се говорити и о расту нивоа квалитета публикација које ова
библиотека потписује као издавач.
Од 2003. године активности на пољу издаваштва су интензивиране, што је уродило објављивањем завидног броја квалитетних,
разноврсних публикација. У периоду од 1967. до 2015. године објављено је 137 публикација, од којих 128 монографских публикација,
1 електронско издање, 1 серијска публикација и 7 јединица некњижне грађе. Целокупна грађа објављена до 2014. године сабрана је у
анотираној библиографији Издавачка делатност Народне библиотеке Смедерево (1967–2014).
Публикације у издању Народне библиотеке Смедерево садржински, тематски и жанровски припадају различитим областима.
Преовлађује лепа књижевност, али је заступљена и књижевна критика, теорија књижевности, историографија, културна историја,
етнологија, теологија, стваралаштво за децу, стручна литература.
Неке публикације су издате у суиздаваштву са другим издавачима
или установама културе.
Профил аутора ових публикација такође указује на њихову
разноликост и широк спектар тема и области које покривају. Аутори издања смедеревске библиотеке су универзитетски професори, доктори наука, врхунски стручњаци у различитим научним
и стручним областима и дисциплинама, реномирани књижевни
ствараоци, али и завичајни писци почетници, па чак и ученици
средњих и основних школа.
Између осталих, у издању Библиотеке књиге су објавили: др
Леонтије Павловић, др Славко Домазет, Танасије Младеновић,
Жика Лазић, Милосав Мирковић, Милорад Илић, Милорад Милановић, Милосав Славко Пешић, Горан Ђорђевић, Томислав
Стевановић, Благоје Радосављевић, Мошо Одаловић, др Србољуб
Живановић, др Радомир Животић, др Добривоје Станојевић, др
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Радомир Милошевић, др Млађан Цуњак, др Жељко Ђурић, др
Слободан Миладиновић, Бранко Дукић, Миомирка Нешић... Посебно место припада стручним библиотечким радницима који
имају прилику да на овај начин презентују фондове и посебне активности Библиотеке.
Како би профилисала своју издавачку делатност и своја издања учинила препознатљивијим, смедеревска библиотека је покренула 13 едиција у којима излазе публикације сродне по садржини
коју доносе: Школска библиотека; Библиотека ,Расади’; Библиотекa
,Трагови’; Библиотека ,Траг у времену’; Библиотека ,Логостих’; Библиотека ,Клинци Писци’; Едиција ,Библиографије’; Библиотека ,Етнографски записи’; Библиотека ,Осветљење’; Библиотека ,Завештање’; Библиотека ,Савремена проза’; Библиотека ,Афоризми’; Стиховизија. Неке
публикације издате су као Посебно издање.
Посебно место у издавачкој делатности Народне библиотеке
Смедерево заузима часопис за књижевност, уметност и друштвена питања Mons Aureus. Покренут 2003. године, овај часопис је веома
брзо по оснивању заузео значајно место на књижевном, уметничком
и општем културном пољу и превазишао оквире завичајног и регионалног. Часопис излази четири пута годишње, а доступан је и у електронској форми32. У њему се објављују остварења најистакнутијих завичајних и еминентних српских и иностраних аутора из различитих
области стваралаштва. До сада је објављено 50 бројева. По објављеном
40. броју, приређена је Библиографија часописа Mons Aureus.
Публикације чији је издавач Народна библиотека Смедерево
добро су оцењене у стручним круговима, а наилазе и на задовољавајући пријем код читалачке публике различитих категорија.
Многе од њих носе снажан печат времена у коме су настале, те
тако имају и одлике документарне грађе, посебно значајне за истраживања завичајне проблематике. Нека од издања смедеревске
библиотеке била су предмет откупа Министарства културе и информисања Републике Србије.
Културна и образовна делатност Народне библотеке Смедерево
У својој богатој историји, Народна библиотека Смедерево је
успешно промовисала културно-образовне програме чији су садржаји планирани и креирани са посебном пажњом у погледу квалитета, а у складу са интересовањима корисника и шире публике.

32 http://www.biblioteka-smederevo.org.rs/node/16
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Књижевне промоције и трибине
Промоције књига и њихових аутора се већ деценијама одигравају у Народној библиотеци Смедерево – прво књижевно вече је
одржано 1958. године у сарадњи са Клубом писаца Смедерево. Том
приликом су своју поезију представили писци из Смедерева и Београда, а књижевник Миладин Марков је читао одломке из свог романа Хроника о заборављеном селу.33 Временом је то постао редован
вечерњи програм, обично четвртком на Позајмном одељењу у 19
сати, препознатљив као Књижевни четвртак. Промоције не представљају само приказ одређеног дела, већ и упознавање са аутором
и његовим целокупним опусом, уз учешће еминентних критича-

33 М. Николић, „Две вечери Клуба писаца Смедерева”, Наш глас, Културни живот, 1. јануар
1958.
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У припреми и реализацији културно-образовних програма
ангажовани су и на различите начине учествују сви запослени у
Библиотеци. У зависности од догађаја, они се организују на свим
одељењима (Позајмно одељење за одрасле, Дечје одељење, Научно
одељење, Одељење стране књиге, Завичајно одељење и Матично
одељење са огранцима у сеоским месним заједницама). Кроз културно-образовне програме Библиотека популаризује културу читања, подстиче књижевно стваралаштво и представља нова сазнања из области науке и уметности. Програми нису намењени само
корисницима библиотеке, већ целокупном становништву локалне
заједнице, различитим образовним и старосним структурама.
Културно-образовни програми које организује Народна библиотека Смедерево су: књижевне промоције, тематске трибине,
предавања, Читалачка значка, Стиховизија, креативне радионице,
Школа креативног писања, литерарни конкурси, обележавање
значајних књижевних и других јубилеја путем тематских изложби
и стручно усавршавање запослених.
Поред ових програма које Народна библиотека Смедерево организује самостално, она учествује и у програмима и манифестацијама других организација и установа у локалној заједници, републичких и међународних институција: Сајам поезије (у оквиру
Међународног фестивала поезије Смедеревска песничка јесен), Светосавске свечаности, Ноћ музеја, Смедеревска јесен и програми за особе
са инвалидитетом. Народна библиотека Смедерево у овим програмима учествује постављањем изложби, књижевним промоцијама,
предавањима и другим видовима популарисања књиге и читања.

ра, преводилаца, издавача. Поменућемо само нека од истакнутих
имена српске књижевности која су гостовала у Народној библиотеци Смедерево: Десанка Максимовић, Владета Јеротић, Светлана
Велмар-Јанковић, Милорад Павић, Матија Бећковић, Добрица Ћосић, Дејан Медаковић, Добрило Ненадић, Вук Драшковић, Гордана Куић, Љиљана Хабјановић-Ђуровић, Миодраг Павловић, Горан
Петровић, Драгослав Михаиловић, Павле Угринов, Александар
Гаталица, Иван Ивановић, Александар Тишма, Гордана Ћирјанић,
Љубица Арсић, Владимир Кецмановић, Владан Матијевић, Драган Јовановић Данилов, Горан Гоцић, Радослав Петковић, Влада
Арсић...
Чести гости врло посећених књижевних вечери били су завичајни аутори: Танасије Младеновић, Жика Лазић, Миомирка
Нешић, Вера Хорват, Сања Домазет, Добривоје Станојевић, Моша
Одаловић, Рале Дамјановић, Зоран Попадић, Небојша Јовановић,
Горан Ђорђевић, Јовица Тишма, Радомир Милошевић, Жељко Ђурић, Небојша Јанковић, Наталија Карић-Слијепчевић, Мирослава
Цветковић, Јасминка Надашкић, Јасминка Јасна Николић, Тамара
Јецић и други.
На књижевним вечеримa које организује Народна библиотека
Смедерево не гостују само књижевници већ и књижевни критичари, новинари, научници, професори, уметници и друге занимљиве личности. На пример, у мају 2015. године америчка астронауткиња Марша Ајвинс (Marsha Ivins) је на енглеском језику одржала
врло посећено предавање и презентацију Прича о човековом путовању у космос (A Story of Human Spaceflight) уз пројекцију фотографија
и видео-снимака начињених током истраживања космоса.
Књижевне вечери се најчешће одржавају у простору читаоница Народне библиотеке Смедерево, али када тај простор није
довољан због великог интересовања публике, књижевне вечери се
организују у салама Центра за културу.
У Народној библиотеци Смедерево се на свим одељењима
одржавају трибине, понекад у виду тематских циклуса у редовним
недељним или месечним интервалима. На пример, трибина Књига
и вера је одржавана сваког првог четвртка у месецу, почев од 2011.
године. На тим трибинама су свештеници разговарали са публиком о различитим егзистенцијалним и духовним питањима у делима светске и наше књижевности (мотив слободе, појмови живота
и смрти, корени зла у човеку...).
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Стиховизија је такмичење у рецитовању на страним језицима, које Народна библиотека Смедерево од 2009. године организује за ученике средњих школа. У почетку су у овом такмичењу
учествовали средњошколци Подунавског округа, али су већ након
две године почели да се пријављују заинтересовани учесници и
из других округа, те је тако Стиховизија постала програм ширег
регионалног значаја.
Поред популаризације лепе књижевности и изучавања страних језика, Стиховизија доприноси ширењу мултикултуралности, омогућава учесницима да прикажу своје таленте и познавање
страних језика и књижевности, као и да се упознају и друже са вршњацима из других школа и градова.
За учешће на овом такмичењу пријављује се у просеку 120
такмичара. До сада су пријављивани наступи на енглеском, француском, немачком, руском, шпанском, италијанском, чешком, словачком, мађарском, албанском, кинеском, шведском, латинском,
румунском, македонском, турском, јерменском и јапанском језику.
По окончању такмичења, Народна библиотека Смедерево објављује публикацију Стиховизија, у којој је сабран целокупан материјал коришћен током припреме и организовања овог догађаја,
сликовна и текстуална грађа и прилози сакупљени током његове
реализације, као и текстови песама које такмичари рецитују на језицима на којима су оне изведене. Публикација садржи и Библиографију поезије на страним језицима у фонду Народне библиотеке Смедерево, на коју се у свакој следећој књизи надовезује Библиографија
приновљених књига поезије на страним језицима. Књига је намењена
библиотечким корисницима, учесницима Стиховизије, ученицима и њиховим професорима страних језика, колегама библиотекарима који ће можда пожелети да у својим библиотекама организују сличне програме, као и стручним круговима којима би могао
бити интересантан њен библиографски део.34
Читалачка значка
Народна библиотека Смедерево велику пажњу поклања деци
– на Дечјем одељењу реализују се многобројне активности чији је
циљ да привуку најмлађе читаоце, развијају њихове читалачке на-

34 Биљана Живановић и Јелена Јеремић, „Народна библиотека Смедерево у културном
идентитету града”, Mons Aureus 38 (2012), 155.

ЕКСЛИБРИС

Стиховизија

вике и подстакну њихову креативност. Такмичење за читалачку
значку, које се традиционално одвија једном годишње, у оквиру
Месеца књиге, организујe се за ученике свих смедеревских основних
школа још од 1978. године.35 Према задатом програму, ученици
врше одабир књига које ће прочитати и обрадити у својим читалачким дневницима. Из године у годину, све је већи број оригиналних
и креативних читалачких дневника који не само да садрже утиске
о прочитаним делима већ су израђени у врло маштовим формама (у облику дрвета на чијим се листовима налази текст дневника,
свитака пергамента у кутији, корпе са воћем, сандука са благом ...).
На завршној приредби проглашава се најбоља школа (школа са највише учесника), а најуспешнији читалачки дневници се
представљају на посебно припремљеној изложби. Аутори ових
дневника добијају бесплатно чланство за наредну годину, а најуспешније школе поклоне у књигама. Сви учесници акције, аутори
читалачких дневника, добијају читалачке значке (беџеве) са ликом
неког од знаменитих српских писаца, у чијем знаку протиче такмичење.36 Школа победница припрема свечани програм за завршну приредбу у којој учествују и писци за децу.
Креативне радионице
Једна од најзаступљенијих програмских активности Дечјег одељења су креативне радионице које се организују за предшколце и
ученике основних школа. Годишње са одржи и по двадесет радионица, планираних тако да се њима обухвати што већи број едукативних садржаја и интересантних тема (географске, етнолошке, верске
радионице, радионице са децом предшколског узраста). Сви садржаји су брижљиво осмишљени тако да омогуће деци да искажу своју
креативност, стичу конкретна знања и способности и разијају социјалне вештине. Са великим ентузијазмом радници Дечјег одељења
припремају и израђују потребни материјал и реквизите (прибор за
цртање, вајање, комаде текстила и др.). У радионицама учествује велики број деце, а зависно од теме и родитељи и наставници.
Литерарни конкурси и Школа креативног писања
Литерарни конкурси на задате теме се расписују периодично,
одређеним поводима (на пример, Светосавски литерарни конкурс

35 Д. Ђ., „Читалачка значка у Смедереву”, Наш глас, 22. новембар 1978.
36 htpp://www.biblioteka-smederevo.org.rs (преузето 12. 3. 2016).
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за ученике основних и средњих школа Подунавског округа). Најбољи радови се представљају публици.
Један од едукативних програма којим се подстиче стваралаштво код младих је Школа креативног писања Орфејевим трагом,
која омогућава развој стваралачих потенцијала, подучава конкретним вештинама писања и писаног изражавања и пружа модел за квалитетно провођење слободног времена. Она омогућава
полазницима да преко једног модерног, маштовитог и занимљивог програма савладају вештину писања кратких прича и романа. Програм је намењен деци узраста 11–14 година и одвија се на
Дечјем одељењу. Полазници се упознају са жанровима и основама
лепог писања, уз помоћ професора српског језика.

Изложбе се постављају да би се приказало богатство и разноврсност фондова којима располаже Народна библиотека Смедерево.
На њима се представљају књиге (белетристика и стручна литература), часописи, новине и некњижна грађа. Изложбе се организују
и поводом годишњица рођења или смрти знаменитих писаца или
годишњица значајних историјских догађаја. Оне такође представљају јединствену прилику да се шира публика упозна са библиотечком грађом, књижном и некњижном, која се чува у посебним
условима (старом и ретком књигом, завичајном грађом и легатима). Једну од таквих прилика представљала је изложба старе и ретке књиге на којој су посетиоци могли да виде најстарију штампану
књигу коју Библиотека поседује – Дантеову Божанствену комедију
издату у Венецији 1544. године.
Изложбе књига се организују на свим одељењима Библиотеке и у њеним огранцима током целе године. За сваку изложбу се
израђује штампани каталог или водич и плакат. За значајније и
веће изложбе се поред изложбених витрина користе панои и/или
аудио-визуелна средства (мултимедијалне изложбе). Једна од таквих је била изложба Андрић – наш нобеловац 2005. године. Поводом
Нушићевих дана и Дана Народна библиотеке Смедерево организована је изложба „Дајте ми живота, ја још нисам казао последњу реч”
– Нушић и Смедерево, праћена видео-снимком Нушићеве Госпође
министарке. Изложба Лепота ће спасити свет: Фјодор Михајлович
Достојевски, постављена у мају 2011. године, такође је била праћена
видео-пројекцијом.
Поред самосталних изложби, организују се и изложбе које су
пратећи програми других дешавања, у сарадњи са другим инсти-
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туцијама (Сајам поезије, Светосавске свечаности, Смедеревска јесен).
Библиотека понекад организује изложбе својих књига у другим
установама. На пример, 1975. је организовала изложбу Штампана
књига од 1850. до 1868. у Музеју у Смедереву37, а 1970. године покретну изложбу књига по смедеревским фабрикама38.
И друге установе такође организују своје изложбе у простору
Народне библиотеке Смедерево – изложба пожаревачког Архива
(Архивска грађа 19. века) 1957. године39, изложба енциклопедијских
издања Југословенског лексикографског завода из Загреба 1969. године, изложба Издавачка делатност манастира Рукумија, годишња
национална продукција књига из Народне библиотеке Србије,
минијатурне књиге из Одељења посебних фондова Народне библиотеке Србије (Књига на зрну грашка).
У простору старе библиотеке биле су организоване и изложбе
слика: изложба младих савремених београдских сликара је организована 1958. године у читаоници Библиотеке40. Изложба слика,
скулптура и графике Подунавске ликовне групе Пролеће 70 одржана је 1970. године. Шеснаесторо аутора је изложило 36 радова, а
учествовали су и смедеревски аутори, међу којима су били и Наталија Карић и Селимир Селе Јовановић.41 Изложба слика Галерије Сава Шумановић из Шида организована је1971. године, поводом
Смедеревске јесени.42
Стручно усавршавање
Народна библиотека Смедерево реализује различите видове
едукације библиотечких радника организовањем стручних семинара и предавања која држе еминентни предавачи, стручњаци из
области библиотекарства. Континуирана едукација радника Библиотеке се такође спроводи и учествовањем на конференцијама,
предавањима, семинарима, курсевима и трибинама које организују друге библиотеке, са циљем да се библиотечко пословање побољша и осавремени, а услуга која се пружа корисницима постане
још квалитетнија.
37 М. Николић, „Писана реч 19. века на изложби”, Наш глас, Просвета, култура, уметност, 27.
мај 1975.
38 М. Милановић, „Изложба књига у фабрици”, Наш глас, Просвета, култура, уметност, 3.
фебруар 1970.
39 М. Ђукановић, „Са изложбе о једном времену и његовим људима”, Наш глас, Културни
живот, 22. јун 1957.
40 М. Илић, „На траговима савременог израза”, Наш глас, Културни живот, 3. јул 1958.
41 М. Милановић, „Подунавци у Смедереву”, Наш глас, Просвета, култура, уметност, 16. јун
1970.
42 „Смедеревска недеља”, Наш глас, 14. септембар 1971.
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Сајам поезије
Народна библиотека Смедерево и Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен од октобра 2001. године организују
Сајам поезије. На Сајму поезије је додељивана награда Змај Огњени
Вук за најбољу песничку збирку на српском језику објављену између два фестивала.
Добитници награде Змај Огњени Вук су: Срба Игњатовић, Слободан Ракитић, Драган Јовановић Данилов, Драган Лакићевић,
Манојле Гавриловић, Драгомир Брајковић, Миодраг Павловић,
Милица Јефтимијевић Лилић, Верољуб Вукашиновић, Обрен Ристић, Милосав Тешић, Ђорђо Сладоје.
У оквиру Сајма поезије приређује се, у сарадњи са Народном
библиотеком Србије, изложба годишње продукције књига поезије
на српском језику.
Учесници Сајма су истакнути песници, учесници и гости на
Међународном фестивалу поезије Смедеревска песничка јесен, представници издавачких кућа и публика. На Сајму поезије 2011. године установљен је програм Свечаност даривања, који је постао традиционалан. Том приликом инострани песници поклањају своје
књиге Народној библиотеци Смедерево.

Од 1991. године пословање Библиотеке је аутоматизовано преко апликационог пакета BIBLIS, који је пројектован према захтевима Међународног стандарда за библиографски опис монографских публикација. Тада је и створена прва снажна аутоматизована база података у коју је унет целокупан фонд монографских публикација.
Уз ову централизовану базу података, од 2005. године успостављен
је и систем узајамне каталогизације COBISS.SR, који је омогућио да
сви библиотечки фондови након уноса у јединствену базу постају део узајамног каталога Виртуелне библиотеке Србије и на тај
начин доступни за онлајн претраживање. Како би били створени
услови за нормално и несметано функционисање Народне библиотеке Смедерево у систему COBISS, уведена је ADSL интернет веза,
која је омогућила неограничено бесплатно коришћење интернета
у читаоницама Позајмног, Научног и Дечјег одељења на компјутерима инсталираним искључиво за ту намену. Корисницима Библиотеке је такође омогућен неограничен приступ бази података
Ebart – медијска документација, првој архиви ове врсте на Балкану,
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Аутоматизација и Дигитална колекција
Народне библиотеке Смедерево

која је почела са радом 2000. године, а чија је основна активност
заштита и архивирање штампаних медија у електронској форми.
Уз све ове иновације, у складу са брзим технолошким развојем
и захтевима савременог библиотекарства, а имајући у виду да је и
са развојем друштва евидентна потреба грађана за информацијама у сталном порасту, створени су предуслови за креирање једне
нове библиотечке колекције, Дигиталне колекције.
Будући да је један од циљева наше библиотеке усмерен управо ка савременим пословним токовима, започет је интензиван рад
на успостављању принципа отвореног пруступа знању и информацијама. Тако је Народна библиотека Смедерево крајем 2008. године покренула програм дигитализације грађе из фонда Завичајног одељења, у склопу националног пројекта Дигитална Народна
библиотека Србије, који се реализује у сарадњи са Одељењем за развој дигиталне библиотеке и микрографију Народне библиотеке
Србије. Обезбеђена је и неопходна опрема, према пројекту који
је подржало и суфинансирало Министарство културе Републике
Србије.
Како је Завичајна збирка са својом архивском функцијом најзначајнији репрезент локалне културне баштине, одлучили смо да
управо овај део фонда први буде дигитализован, а уједно заштићен и доступан свим корисницима. У оквиру прве дигиталне смедеревске библиотеке издвајају се три веће колекције:
— Колекција некњижне грађе обухвата 50 разгледница старог Смедерева, које сведоче о његовој архитектури, најстаријим и
најзначајнијим објектима који имају историјски и културни значај.
Најстарије разгледнице Смедерева, сачуване у фонду Завичајног
одељења, штампане су крајем 19. и у првој и другој деценији 20.
века. Подаци за идентификовање и описивање разгледница нису
редовно уношени, тако да је рад на припреми метаподатака захтевао шира истраживања. Уз наслов је често дописиван и кратак опис
онога што се види на слици, са приближним временским одређењем фотографисања, што је учињено због представљања специфичне историјске грађе крајњем кориснику на јасан и прегледан
начин, понекад и довођењем у везу са садашњим временом.
— Колекција монографских публикација садржи 92 наслова
разврстана у неколико потколекција – Књиге о Смедереву штампане
до 1945, Дела Леонтија Павловића, Дела Живојина Д. Карића, Дела Славка
Домазета, Дела Милорада Милановића, Монографије основних и средњих
школа, Спорт у Смедереву, Издавачка делатност Народне библиотеке
Смедерево – Едиција Завештање. Колекција књига је најобимнији део
дигиталне завичајне збирке и садржи 7.125 дигиталних копија.

— Колекција новина и часописа садржи 2673 дигиталне
копије смедеревских серијских публикација, а међу њима наслове:
Фењер: лист за шалу и сатиру, Глас Подунавља (1928–1938), Смедеревски журнал (друга серија, 1938–1939), Књижевни круг (најстарији смедеревски књижевни часопис), Смедерево: часопис за културу, уметност и друштвена питања. Локална штампа истраживачима пружа
драгоцене информације, а посебну вредност има грађа објављена
у периоду између два светска рата.
Иако недефинисани нормативни оквири за делатности из
области дигитализације успоравају успостављање јединственог
информационог система и њихов бржи развој, у току је рад на
формирању нових и допуни већ постојећих колекција. Збирка новина и часописа биће допуњена новим насловима и примерцима
међуратне периодике – Општи рад (1938), Глас Подунавља (1940),
Градски весник (1939– 1940), а у оквиру колекције монографских
публикација у припреми је потколекција Хронике селâ Подунавског
округа, као и нова издања Народне библиотеке Смедерево.
У технолошкој ери, у којој институције културе и образовања
представљају информационе и комуникационе сервисе, заједничка брига о чувању и презентовању културне баштине успоставила је чврсту везу локалне са националном заједницом, културом,
науком и историјом. Стварање, дистрибуција и манипулација информацијама постала је значајна културна и економска активност.
Како библиотеке као ризнице културне баштине интензивно
раде на употпуњавању фондова, заштити оригиналних примерака и побољшању доступности грађе успставили смо сарадњу са
Музејом у Смедереву, који нам је омогућио израду дигиталне копије публикације Рачуница ,Метри и динари’ за практично изучавање
нових мера и новаца, као и других разних рачуна потребних за општине,
трговце, занаџије и тежаке, која се сматра првом књигом штампаном
у Смедереву. Ова публикација је такође доступна у оквиру дигиталне колекције монографских публикација.
У току истраживања и прикупљања грађе за израду прве ретроспективне завичајне библиографије, Национална и свеучилишна књижница у Загребу уступила је Завичајном одељењу Народне библиотеке Смедерево дигиталне копије серијских публикација Весник прегледача кола (1932), Дунавски гласник (1934), Смедеревске
новости (1935), Мала самоуправа (1936–1938), Право човека и народа
(1936), Истина (1938), Збораш (1939).
Дигиталне копије наведених публикација, као вид преформатиране грађе, једини су облик у којем грађа постоји у нашој установи, а доступност и заштита регулисани су уз поштовање ауторског права и других права власника оригинала.
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Владимир Шекуларац

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА У СМЕДЕРЕВУ – УЗОРНА
МАТИЧНА ЈАВНА БИБЛИОТЕКА
Поштовани гости, поштоване колегинице и колеге,
Пријатна ми је дужност и част да вас све поздравим у име
Ласла Блашковића, директора Народне библиотеке Србије и колектива наше националне библиотеке.
Народној библиотеци у Смедереву, узорној матичној јавној
библиотеци, честитам 170-годишњицу са жељом да настави своју
успешну мисију на развоју библиотечко-информационе делатности у граду Смедереву.
Већ дужи период, који се мери деценијама, Народна библиотека у Смедереву налази се у групи од неколико најуспешнијих
јавних библиотека у Републици Србији. Смедеревска библиотека
се налази у тој групи по најзначајнијим параметрима:
– по наменски пројектованој, изграђеној и добро одржаваној
и у високом степену функционалној згради,
– по стандардној библиотечкој и техничкој опреми,
– по развијеној мрежи огранака у насељеним местима,
– по богатим, правилно структурираним и зналачки вођеним и стручно обрађеним колекцијама,
– по благовременој аутоматизацији пословања,
– по темељним резултима рада: обухвату становништва, обрту
књижног фонда и обиму коришћења грађе и извора на даљину,
– по праћењу модерних компоненти делатности и ширењу
спектра услуга јавне библиотеке,
– по континуираним и одабраним књижевним и културним
програмима и изложбама,
– по редовној издавачкој делатности, примереној улози Библиотеке у култури града Смедерева,
– по узорним резултатима на плану матичних функција,
– по првим резултатима на новим законским обавезама одређене библиотеке у области заштите старе и ретке библиотечке
грађе,
– по учешћу у укупном развоју мреже библиотека Републике Србије,
– и, коначно, по најважнијем: по стручном особљу и успешним руководиоцима.
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Изузетно ми је задовољство што напред изречену похвалу
смедеревској Библиотеци могу изрећи без резерве, на њен дан
пред њеним оснивачем, локалном самоуправом Смедерева и
пред грађанима Смедерева, њеним потенцијалним и актуелним
корисницима.
Представимо себи данас, у овом свечаном тренутку, армију чланова Библиотеке, који су у претходном, 170 година дугом
периоду, своје естетско, мисано, емоционално, морално, религиозно, социјално и професионално биће формирали и развијали
користећи драгоцено наслеђе предака сачувано у библиотечким
колекцијама наше данашње слављенице, принцезе међу српским
јавним библиотекама, смедеревске Библиотеке.
Надам се да ће се, и у наредним јубиларним годишњицама,
неки нови људи у нашим данашњим улогама моћи поносити смедеревском Библиотеком, као ми данас окупљени овим свечаним
поводом, и да ће Библиотека наставити своју узлазну линију развоја на непроцењиво важној мисији у заједници у којој остварује
своју непроцењиво важну и све важнију улогу, у граду Смедереву
и Републици Србији.
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(Беседа изговорена 21. априла 2016. на Свечаној академији поводом
170-годишњице Народне библиотеке Смедерево)

Александра Вранеш,

ХУМАНИЗАМ И ТЕХНИЦИЗАМ БИБЛИОТЕКА
Постојање библиотека, ако писменост прихватимо као неминовност, кроз историју је условљавано карактеристикама народа,
економским растом и степеном политичке стабилности у земљи.
Подстицане религиозним, едукативним, просветитељским, културолошким и хуманистичким концептом, библиотеке су поступно
неговале националну препознатљивост, а потом и свесрдну укљученост у глобални проток информација и знања, подржан технолошким развојем. Масовност библиотека с једне, а њихова уска
специјализација с друге стране, доприносили су демократичности
читања и комерцијализацији делатности која је са собом донела
и поштовање посебне пословне етике и интелектуалних слобода.
Прве библиотеке: у сумерским храмовима 3000. године пре
нове ере, египатске колекције папируса из 2400. године пре нове
ере, асирске збирке у Месопотамији из 8. века пре нове ере, Александријска и библиотеке Римског царства, Краљевска библиотека
у Дамаску, биле су памћење света, а зависиле су од образовања и
свести владара. Улогу центра преузели су у средњем веку хришћански манастири у жељи да подучавају, инспиришу, илуминацијама потврђујући спиритуалну лепоту садржаја. У ренесансном
периоду библиотеке су одраз хуманистичке мисије у једнакој мери
као и потврде персоналног статуса њиховог у друштву признатог
и материјално веома ситуираног власника. Систем вредности 19.
века, у коме нарочито јача концепт демократизације библиотечке
делатности, четири века раније започет техником штампања, почивао је на мисионарским активностима.
Три су револуционарна проналаска условила развој библиотека: рођене су са проналаском писма, стасале су уз технику
штампања, сазреле су кроз примену интернета. У међувремену
су организовале своје колекције кроз различите облике смештаја,
информације о њима кроз разноврсне облике каталога; од збирки условљених државним, националним, религијским или персоналним оквирима настајале су уређене колекције намењене ужим
потребама колектива и популације, директно условљене историјским околностима, развојем науке и економским окружењем.
Стога су библиотеке истовремено бивале књигохранилишта,
домови слављених и изгубљених принципа и веровања, несхватљиве оданости, провокативних дијалога, интерпретатори идеја,

универзуми знања. Због одговорности коју им је друштво доделило,
традиционализам им није стран. Каткад их је у одрастању спутавао
или скретао на странпутице. Као крајпуташи уз њих су тада остајале заблуде: превазиђена правила организације и пословања, представа о библиотекарству као женској и непрофитној делатности.
Крајем 19. и у првој половини 20. века библиотеке су имале имиџ установа културе и образовања које су превасходно запошљавале жене због два основна разлога: пре свега зато што су
жене својевремено биле спремне да раде за упола нижа примања
од оних намењених мушкарцима, што је руководиоцима, с обзиром на ниска средства намењена пословању, потпуно одговарало; а затим стога што су одговорност и способности васпитавања,
образовања и социјализације деце и омладине бивали друштвена
и породична обавеза жена.
Омаловажавање библиотеке као установе која се финансира
из буџета и сама себе директно не издржава присутно је у нашем
друштву и данас. Још седамдесетих година 20. века енглески теоретичар Алан Буз је записао да је „библиотека, пре свега, професионална институција за услуживање корисника, а не фабричка
производна линија”, те стога постојеће статистике о набавци, циркулацији библиотечког материјала и информисању корисника често нису реални показатељи њеног рада. Основни продукти рада
библиотеке су информисаност и знање, чија је мерљивост, с једне
стране, тешко прецизно исказива, а с друге, спутана традиционалнијим облицима организације и пословања. Став Алана Буза још
увек је поштован и прихваћен у великом броју библиотека, па је
разумљива последица негативан однос друштва.
Мада се библиотеке од својих почетака разликују по врстама
фонда и профилу корисника, те су и Унесковом класификацијом
типолошки одређене, оне могу занемаривати своја вишедеценијска одређења како би могле одговорити потребама корисника и
ускладити своје постојање са технолошким развојем. У првој фази,
каква је, зачудо, чак и у економски развијенијим земљама, постојала још од шездесетих година 20. века, свака библиотека је ширила
границе могућности коришћења, како у погледу узраста, тако и
категорије корисника. Тако су у високошколским библиотекама,
попут оне на Универзитету у Северној Каролини, постојали посебни фондови литературе за децу студената, или је Универзитетска библиотека у Франкфурту, на пример, дневно услуживала
неколико хиљада корисника ван универзитета. Јавна библиотека у Урбани, у околини Чикага, истовремено је имала улогу општинске службе за оверу документације, водича кроз биоскопски
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и позоришни репертоар, информатора о реду вожње, пољопривредног барометра, берзанског известиоца, предшколске забавне установе, баш као што је данас код нас Народна библиотека у
Јагодини. Јавна библиотека Чикага, поред разнородних облика
информисања и сарадње са привредом, рентира за свадбе и слична славља стаклену башту на своме последњем спрату. Брисање
граница међу типовима библиотека условљено је, с једне стране,
њиховом хуманистичком оријентацијом, а с друге, аутоматизацијом њиховог пословања. Из ње се рађа и покушај достизања сна
универзалне библиографије, којем се приближавамо преко сада
доступних узајамних каталога и база података.
Савремено доба намеће нам и обавезу активног укључивања
библиотека у васпитне и образовне процесе на свим нивоима,
спровођења програма информационе писмености, мобилности
корисника и библиотекара, компетентности, с једне стране, корисника, с друге, дипломираних стручњака у коришћењу информационо-телекомуникационе технологије, способности овладавања
учењем на даљину, промене улоге особља библиотеке.
Свакодневно подсећање да библиотеке постоје због корисника намеће нам обавезу да своја стручна знања, психолошки и емоционални наступ ускладимо са њиховим очекивањима.
Посвећеност етици у данашње време утолико је потребнија
што је узрокована: наглим променама научне концепције и закључивања; културолошком условљеношћу појединих животних
принципа и научних открића; мултикултуралним прожимањима;
технолошким и научним иновацијама, некад на корист, а некад
на штету људске заједнице; развојем ових научних дисциплина
(попут генетског инжењеринга, нуклеарне хемије и физике, биотехнологије); локалним, каткад националним специфичностима
у тумачењу појединих општих питања и проблема; преформулисањем општих животних вредности, попут породице, родбинских односа, религиозних и социјалних утицаја; порастом бриге за
животну средину; степеном личне везаности за поједине актуелне
проблеме савременог света (какви су гладовање, ејдс, рат). Свакодневна запитаност шта је добро, а шта лоше у опхођењу друштва
и појединца, с једне стране, иницира рационални дијалог међу
културама, а с друге стране, подстиче оптимално ангажовање
расположивих потенцијала за проналажење што бољег приступа
и решења. Отвореност и разумевање за културолошке, религиозне, обичајне различитости нису сада, као што ни из историје не
памтимо, подразумевајући, већ на њих треба указивати и развијати толеранцију, дозвољавајући равноправност алтернатива у избо-

ру, а библиотека је институција којој то највише приличи и која је
на то обавезна.
Мале социјалне и политичке групације своје идеје данас лакше пласирају преко различитих локалних медија и уз помоћ напредне информационе технологије. На тај начин информација се
економски условљава, круг њене достижности се сужава. Друштво
знања, о којем сви свесрдно причамо, понављајући често ту синтагму као одраз опште истине, а да смо, заправо, у најближем свом
окружењу, уверавани да располажемо често само непотпуним, селективним, непровереним информацијама, почива на друштвеној
инфраструктури и когнитивним вештинама, различитим зависно
од географских, економских, политичких, историјских чинилаца
сваке заједнице. Тежећи достизању оптимума знања, успевамо да
залутамо на пут информисања, некад површног, некад одлично
складиштеног, систематизованог и класираног у различите базе
података и претраживачке машине, а опет затвореног за све којима
благодети хипериндустријализације нису надохват руке.
Постављајући законске оквире деловања информационо-комуникационог система, држава се јавља и као извор информација и као институција која врши надзор, усмерава или ограничава њихов слободан проток. Уплив информационе писмености
на државно деловање увек је мањи од уплива државе на процес
информационог описмењавања. Информационо писмена особа
била би, верујем, пре свега, она која признаје да јој је информационо описмењавање потребно, јер тај процес никада није завршен,
само се потреба и начин њеног задовољавања преобликују. Без
обзира што је достизање знања и информисања лимитирано социолошким, политичким, економским, правним, моралним, религијским, сексистичким или техничким разлозима, сваки нови медиј буди нову наду да информација неће бити селектирана, да ће
пробијати баријере које су до неког тренутка морале бити прихватане. Некада радио, телевизија, телекомуникације, сада Интернет
(написан великим словом, мада је заједничка именица, без икаквог
озбиљног образложења за настајање нове правописне норме) своје
кориснике су барем неки низ година задржавали у уверењу да су
информационо писмени. А информационо писмена особа зна и
како и зашто да пронађе информацију и да је употреби како би допринела сопственој и користи свога окружења. Ако у овом процесу
контрола информација надвлада процес развијања истраживања,
сведочиће о незрелости или једноумљу једне институције, појединца или државе. Информациона писменост је предуслов, неопходна вештина, припрема за успешну будућност. Информациона
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писменост је вишеаспектни истраживачки процес континуираног
образовања, као нови модел креативног размишљања.
Често се исцрпљујемо у разговорима да ли ће традиционална библиотека изумрети, да ли ће и када нестати књига и срећни смо када представницима медија, у ретким приликама када их
библиотека заинтересује да попуне неку празну страницу, можемо да кажемо да ће библиотека трајати. До следећег виђења или
фељтона о поређењу класичне и дигиталне библиотеке, можемо
мирно да препустимо ученике коришћењу једног ретког примерка тражене лектире у читаоници, или да великодушно допустимо
наставницима да се стиде што недовољно познају и не претражују електронске базе података, уместо да их за то обучимо, али не
с висине, већ као људи којима је и самима било потребно време
да све то схвате и спознају. Самим тим, себи, били ми библиотекари, лидери у библиотекама, букинисти или електроничари,
сечемо грану на којој седимо, јер недовољно обучени корисници,
често из сопственог страха и непознавања улоге библиотеке, доносе погрешне процене, одбацују значајне библиотечке пројекте,
закључују на начин на који им њихово незнање допушта. Но, нису
криви они, већ ми, што незнање нисмо претворили у знање, што
лидерске способности нисмо удружили у бављење корисницима
из светова науке, културе, привреде, а не собом самима. Високо
персонализована услуга треба да буде извор моћи савременог библиотекара, и кад је у питању времешни научник који не жели да
укључи компјутер, али због тога његов научни рад не престаје, и
када је пред нама дете које би и лектиру читало преко монитора.
Колективни дух, удружен ка лидерском ангажовању водећег тима
стручних, утицајних, у друштву респектабилних, људи и високо
персонализована услуга према цењеном кориснику предуслови су
моћи библиотеке у свим временима. Библиотека треба да развија
услуге за које са постојећим кадром може да достигне квалитет, односно да оспособљава кадар како би могла да развија услуге, што
подразумева и одређену самокритичност и рестрикције. Истина
је да се у давно установљеној типологији библиотека полако бришу међусобне границе због широке доступности информација.
Али, без обзира да ли су библиотекама по њиховом карактеру,
или самосталном опредељењу, одређени задаци и функције, они
их морају планирати, дакле и поштовати и евалуирати. Стога, да
би библиотека задржала своју моћ, треба да потражи одговоре на
низ питања. Шта је основни интерес библиотеке? Зашто мештани
не поклањају књиге својој народној библиотеци? Где школска деца
проводе своје слободно време када губе час? Колико је учитеља и
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наставника учлањено у библиотеку? Ако се таква и слична питања
постављају редовно, немогуће је да се библиотека удаљи од циља,
да испусти моћ из својих руку.
Професионалан, одговоран и љубазан кадар, промишљено
профилисани и обрађени фондови и електронски доступни извори моћ су у библиотеци, задовољни корисници слика су моћи
библиотеке. Ка задовољству корисника смедеревска Библиотека
одавно се усмерила и у друштву се препознаје као јединица мере
професионалне одговорности и ангажованости. Стога је одговарајуће ако и библиотекарима и корисницима смедеревске Библиотеке пожелимо да и у наредном периоду савладавају косину „златног брда“ читања, знања и информисања.
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