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Санде Стојчевски (Македонија)

БОЛ ЈАБУКЕ

(клободан)

Јабуко, бољко облине,
из обиља празнине
откинута, наспрам укусних усана,
у дугој линији, ух, ваздух,
са оног ишчезлог севера.

То се памти, то сјакти,
унутра пламти, изнутра гребе
по стаклу што пршти и топи се –
кроз крик се назире лик.

Можда је све ту, обавијено
сопством које се наслућује,
али оно само мало обећава,
нажалост, само кâл, само кâл.

Рука посеже за чашом,
путује, али она је на Мон Блану,
на Хималајима, на једној малој звезди.

Варијанта 1

Јабуко, бољко, облости
робињо румена, откинута
из празнине, наспрам
укусних усана, ух, ваздух,
дупља у којој врх зебе.

Колико је јабука болна,
колико је облост бољка,
колико је то што кола
зов сакривене бољке
укусних усана, ух,
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упућен маленој звезди,
већ невидљивој линији
смештеној усред зеленила,

или су то кораци
охлађеног сопства,
кораци пуни прекора?

Варијанта 2

Јабуко, бољко облине,
робињо образа румених,
откинута из укуса празнине,
с те дуге линије, из ваздуха,
са круне затамњеног врха.

Може ли се чути
шапат о неким корацима
док су усне суве,
док се уздиже стабло

усред неземаљске вреве
што над празнином пада,
а зашто овде, а зашто ово,

и зашто на овакав начин,
без полога, птица, и гнезда?
Ни трага малој звезди?

Варијанта 3

Јабуко, ћутњо, облости
укусних усана, ух, ваздух,
намет ишчезлог севера.
Ево, као да пада магла

у области ћутње и бола,
да буде линије, колико-толико,
да буде белега, каквих-таквих,
бар претња, кораци-укори,
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да горе избије празнина,
лепа, обилна плодност,
да је около чисто и јасно,

да се крене по измаглици,
и горе, и доле, у бездану,
за знаком мале звезде.

Варијанта 4

Око јабуке кола
бољка, колико је јабука
бољка, а колико
кола нека бољка

што тако одавно зри
на једној линији модрој

сабијеној усред врта,
између замишљених река,

а југ и север стоје
на обележеном месту,
на месту–неместу опет је

почетак који чека
да види свој крај
о коме звезде знају.

Варијанта 5

Диже се страшна трепавица,
а горе гори вечна зора,
у углу, у магли, то је
могућност, па није, модра

од дугог котрљања и окретања
око унутрашњих могућности
да понуди кружне радости,
да буде око наспрам ока,
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да скупи и подножје и врх
у својој поруменелој кори,
да пође, да стане, да мора.

На ливади, трпеза божја,
око чаше мрва до мрве,
најмању мрву мрав носи.

Варијанта 6

Презрено, презрено у корену,
у својој унутрашњој магли
помешало је и сурови север и југ,
а трепавица належе врх света,

који је час овај, час други,
око танке држаље светле
ситне искре укуса,
ух, колико су усне укусне,

колико је около пусто и празно,
унутра вијуга красна краса,
црта што жури све да повеже.

На ливади трпеза божја,
звезда за звездом у чаши капљу,
најмања на ивици трепће.

Варијанта 7

Облост, твоја слатка бољка,
наднета над празнином, толико је
притиснута оним што јој се учинило
да од тешких корака, на жалост,

пад је само пут у кâл, можда мали
искорак од прекора, од стиска
у коме се увија, као усред битке,
зрно, прегршт на путу ка свести,
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ка замагљеној, згаженој китици,
у којој још неутешно пламти
слог који се једва памти,

крик кроз наносе, преко намета,
кроз грмље и стабла, од плеве
ка малој звезди која снено зева.

Варијанта 8

Од стабла, ка чистини,
из нутрине празнине,
из себе, из бола јабуке,
рука креће да путује, да једно

скраћује друго уздиже, да се сама
повлачи од онога што је лечи,
да се увлачи тамо где се не очекује,
где је ништа не памти или је ико снује,

што одзвања у ономе што као да је,
што одавно стоји на замагљеној црти,
тамо где се све око другог врти

празнина, чистина, сласт што избија
из облости, из непробуђеног сопства
што утиснуто у малу звезду сија.

Варијанта 9

Чаша пада у кâл,
топи се недалеко од прстију,
од облости остаде љуска,
од празнине комадић сљускан.

Све се од себе склања,
с мрве на мрву се гања,

са звезде на звезду,
у сопственом звезданом
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кâлу од руке се крије,
од похоте усана
укусних, од свог места

између друкчијег себе,
које врх руке гребе
за оном малом звездом.

Варијанта 10

Да се опише стабло пред нама.1
Олтар, тврда кора, мора се
ниже од те горе, од те тврде
љуске, од замагљених пампи.

Зар нисмо и ми тамо, зар нисмо
истих мука, јела-светиљка
поред мора, уз бор истога лика,
где све зове тамо, где све бежи

ка том стаблу, ка тој гори.
И ма шта урадио с том кором,
са својим привидом ако се бори,

свако ће до олтара тешко сићи.
Само се сенке тамо гнезде
а стабло је на малој звезди.

Са македонског препевао: 
Ристо Васислевски

1 „Кажу да је Флобер саветовао Мопасана: ‚Стани пред стабло и опиши га’. Чак и да је дат, тај 
савет је апсурдан. Посматрач може да узме само меру – и то је све. Предмет ће увек одбити 
да открије свој смисао – и своје биће”. Žan-Pol Sartr, „Čovek i stvari”, Šta je književnost, у Iz-
abrana dela, Nolit, Beograd, 1981, 224.
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Božidar Brezinščak Bagola (Hrvatska)

PRASKOZORJE

vesni krmpotić

ustajem u podnožju brda
prije praskozorja da mi ne pobjegne
slušam huk sove žalosnu vijest
nikome se rado ne umire
premda rijetki zoru dožive

među vukovima zavijam kao štene
čuvam svoj kućni prag radost žene
i djece koja ne znaju ništa o brdu
zadovoljava ih obiteljsko gnijezdo
velik dio mene i malo sjene

zatvaram knjigu o igoru
i slušam radničke autobuse
kako koče pred ulazom u tvornicu
gdje ću uskoro zamijeniti smjenu
u stakleni krš pohraniti uspomenu
na svanuće za kojim sam žudio

IMAM SVOJ BRIJEG

imam svoj brijeg
svoju djedovinu očevinu
svoj orah jabuku i šljivu
svoju cestu vrt i njivu
svoj topli dragi dom

imam svoj brijeg
svoju vjeru ufanje i ljubav
svoj pogled blag i posrtaje
svoje žuljeve i zalogaje
svoj žitak i svoj bitak

imam svoj brijeg
svoju sjenu i svoj mir
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svoje hrvatsko zagorje
svoju grudu vječnosti
svoje čisto obzorje

UMIVANJE CVIJEĆEM

na cvjetnu nedjelju umivam se
ljubičicom jaglacem tratinčicom

ljubičicom za spomen na muku kristovu
za čovjeka kakav jesam i kakav ću biti
za šimuna cirenca i veroniku
za znoj na čelu pravednu

jaglacem za obraz čist i praštanje
za maštanje u mirnom podneblju
za obilje zelenila i radosti
za smisao sav u ljubavi

tratinčicom za vjernost svome tlu
za svaku voćku grm i ružu procvalu
za svaki grumen zemlje očeve
za svaki tračak nade uskrsne

ljubičicom jaglacem tratinčicom
umivam se na cvjetnu nedjelju

MOJA PRIPADNOST

pripadam prostoru između šatora
u kojima nema zavjetnog kovčega
iz kojih ne dopire nikakva tajna

pripadam zaljubljenim šetačima
kojima zvijezde na nebu nešto znače
koji se ljube ne sluteći izdaju

pripadam urnebesnim snovima
u kojima se prepoznajem kao olupina
svjesna nedokučivih dubina



О
РФ

ЕЈ
ЕВ

И
М

 Т
РА

ГО
М

17

17

pripadam svojoj obitelji i svima
koji ne misle da moram biti s njima
kojima je dovoljna naslućena blizina

SUNCE NA OBZORU

probudim se
s mišlju na suncokret
i ugledam sunce na obzoru

umivam se
zaljubljen i sanjiv
u zrakama sunca na obzoru

molim se
životvorcu i darovatelju
u toplini sunca na obzoru

pozdravljam
daleku prijateljicu
s osmijehom sunca na obzoru

već dugo znam
da nisam jedan od onih
koji se mrgode i gube danomice

već dugo znam
što ljudima znači
sunašce i nasmijano lice

ZA OLUJNA VREMENA

misao poletjela u zaborav
tijelo strepi od udara groma
pisaći stol škripi od pritajena bola
knjige padaju s polica mrtve hladne

kuća samo što nije ostala bez krova
na ulaznim vratima ostaci suncobrana
u obiteljskim odajama zavija praznina
pasja kućica ucviljeno doziva čuvara
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u cvjetnjaku nema ni traga cvijeću
od stoljetne trešnje ostale tek čvoruge
voćnjak oplakuje odlomljene grane
procvaloj lipi nije više do čaja

slušam oluju kako se smije i luduje
pratim munje na nebu i ostajem priseban
znam da me na čarobnom brijegu čeka ona
bez koje ne mogu ni za olujna vremena

VELIK PLAN SVEMIRA

stephenu hawkingu

preminuo je fizičar svjetskog glasa
koji se divio velikom planu svemira
i vjerovao da vjerojatno ne postoji
raj ni život poslije smrti

ostat će upamćen po upornosti i humoru
po svojoj knjizi kratka povijest vremena
po dokazivanju teza iz teorije relativnosti
da je svemir nastao velikim praskom
i da će završiti u crnoj rupi

u dvadeset i prvoj godini
dijagnosticirana mu je teška bolest
s kojom je živio više od pedeset godina
izgubivši na vrhuncu životne zrelosti
sposobnost govora i svakog pokreta

promatram ga na fotografiji
u kolicima s posebnim uređajem
kako mi glave okrenute od svemira
smirenim očima i zajedljivim zubima
daje do znanja da crne rupe nisu baš crne
da isijavaju toplinu i zadivljuju nas
velikim planom svemira
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Олга Панкина (Русија)2

ЈЕДНО СКОПСКО ЛЕТЊЕ ПУТЕШЕСТВИЈЕ 
ОД МЕСТА ЗВАНОГ РЕКОРД ПРЕКО ТРГА ДО МОСТА

Уморна и уснула застава се не миче,
јарбол у оморини маше као по казни.
Полумртви људи шире обамрле приче
излазећи на улицу ужарену и празну.

Спуштене бeживотно-слепе ролетне
катаракта су на стамбеним очима –
у бунилу, бунцајући, улице летње
маштају да склоне плоче досадне свима.

Све спава, као да су омађијале виле,
споменици каменим стрвинама наликују.
Неки принц мора да дође до своје миле,
да њихов судбински пољубац сви чују.

Ваздух је пун мириса, све успављују етар –
спавају минарети, џамије, амами, сене,
под каменим мостом спава прашњави ветар
не додирујући таласе непокретне, стаклене

Вардара, или можда је он сада Лета
која је изабрала да тече новим коритом
успављујући град овог пакленог лета
што је вероватно и разумно и разборито.

УОЧИ КИШЕ У МРВИНЦИМА

Боја прелази из наранџасте у окер.
Дрвеће с осојним сенкама још куња.
Надноси се сиви облак – засићени сунђер,
да оплоди земљу након одсева муња.

Као лабуд лебди, Леду-земљу вреба.

2 Руска песникиња која од пре извесног времена живи у Скопљу и пише и на руском и на 
македонском језику.
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Љубави жељан, страсно и лудо покисао
једва се уздржава. Прве мутне капи с неба
спремне да се проспу и нађу свој смисао.

Он жури да клицама свога семена
изабраницу оплоди и види нов, обилан род.
Боји се да се не испразни пре времена
поред њене утробе и тако прекине код.

КРУШКЕ, БРЕСКВЕ И ТРЕШЊЕ

Вратићемо се једног дана,
летећи или стазом која нам је знана.
Послаће нас судбина богомдана
с крушкама, бресквама, трешњама.

Вратићемо се у зелене планинске шуме
што горе под зрацима сунчевим, пакленим.
Где таласи језера успављујући шуме,
ка крушкама, трешњама, бресквама које мним.

Где мирише процвало цвеће,
где срећа сваком даје одушке.
Где још увек постоје већ непостојеће
трешње, брескве и крушке.

ОДОЗГО

Напољу – на улици, у хаљиницама од свиле,
журе девојке, витке, лепе, миле.
Личе на мене! И ја бих журила кад би ме неко,
у таквој хаљини лакој, негде сада чек’о.
Али, немам ни колегиница ни пријатеља – немам ништа,
имам само кафу са шлагом и шум пролећног лишћа.

А напољу, пред кафаном пуном света,
стоји пар коме, изгледа, љубав не цвета.
Можда му је она жена, или је то хтела да буде,
можда је он нашао другу да у љубави луде.
Она маше рукама и екстатично псује,
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а он црвени и претвара се да је не чује.
Можда не желећи да се пред свима свађа,
он се утапа у булевар крцат као лађа.
Она, остајући сама, личи на мене.
И од мене је могла таква вриска да крене,
да и ја вриштим, да се на некога љутим,
али да мој гнев нико не чује – као да ћутим!

Могла бих да гледам или жмурим,
могла бих на све око себе да се дурим.
Али, у мени нема страха, нема гнева.
Постоји само онај прозор чисти
кроз који богови одозго гледају
и којима су – сви исти!

КРАЈ ЛЕТА

Страшан је новембар
у туђој средини.
Намрштило се Валандово.
Планине гледају с мржњом
у оловни Вардар.
Тужна брда
су фанатици
одевени у црне бурке
од мртвог лишћа.
Воћњак
у долини,
наранџасти
као будистички монах,
опет се самосажаљева
у знак протеста,
али као и увек
забадава.
Ветар гања прашину,
пепео неостварених нада
из минулог лета...

НОЋНИ РАЗГОВОР
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– Јесам ли луд, Боже? – Сумње нема.
– Зашто сам луд, Боже? – Једном ћеш сазнати.
– Како сам живео, Боже? – То је твоја тема.
– Колико ћу живети, Боже? – Још ћеш трајати.

– Ко сам, Боже? – Човек грешан.
– Помози ми, Боже? – То сам већ чинио.
– Јесам ли лош, Боже? – Само смешан.
– Јесам ли срећан, Боже? – Увек си био.

– Не могу Боже? – Покушај.
– Могу ли, Боже? – Једва, тешко.
– Подсмеваш ли ми се, Боже? – Хај,
осврни се око себе, види какав си смешко.

Превео: 
Ристо Василевски
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Примож Репар (Словенија)

БЕЛА ЛАЛА

темељно осликава стварност.
Погледај ме, толико
заборављених, занемарених садница

на путу јуче
кад сам се враћао кући да те не бих
срео.

Твоје је стабло од кедровине,
Либан, теби дижем очи,

док не настане најбоље,
док се твоја глава не нађе на мом рамену.

Желиш. Затим ти с језиком
очистим читаву душу,
кажеш пре пољупца,

семе језика – онда
рођење.

И далеко је изненада близу.

ВИТЕЗОВ СОКО

израсте пред мојим вратима

пратилац другог си
мене.

Загледаш се наоколо,
медведић у топлој бундици
попео се у моју собу.
Рашириш своје перје
само једним погледом,
дивљи соко,
мирис небески плавих плодова.



24

Велик си и сребрн.

И још већи.

Кад посред твог срца златно
процвета.

ТВОЈЕ ОЧИ

су слане,
твоје ноге су босе.

Зажарена си у себи
кад се склоним у тебе.

Мажеш ме смолaстим соковима.

Твоје очи су слане,
твоје ноге су босе.

У огледалу се прелива из зеленог у смеђе.
Море, светлосно море.

Кад се сусретну дрхтаји
слана су наша тела.

У то море се потапају
и жарка жега из твојих очију

и сасвим другачија топлина:
земљаста је нада крви.

Кружећи,
једно се у другом помера
и опет цветаш у паучини ноћи.

Овог пута само за себе и за мене.

Из дубоке ране
жива лава, светлосно море.
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***

Понекад ме нигде нема
и сам сам.

Понекад сам свуда
и нисам сви,
али сам свако.

Понекад сам,
понекад ме нигде нема.

Али увек сам твој.

***

Шумска вила
ме је уништила.

Пусти ме да за тобом грцам,
шумски боже,

ја,
дете твојих снова.

Био сам богињи краљ.

Грожђе што је капало из мојих суза
са слашћу си појела. Тада.

***

Твој сам плод.
Волим Те.

***

Сунце се у твојим очима осмехне.
Радост божјег проласка.
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***

Црна ноћ на обронцима снова,
делић плаветнила звуком гласа
умирује ме – празник немира и ускрснућа.

Вулканско шпанско врело крви апсолута и апсурда.

***

Застрашено семе туђег племена си:
светлост озбиљности утеловила се у теби.

Твоја нечитљива шума мој је залив
који густа река излива – тако слан и тако опор.

Храм на мојим топлим длановима,
растопљени кристали преплављене бучне реке

на свежој рани
тако болни
ad infinitum.

***

Када ћу чути твој глас у тмини?
У тој глухој ноћи – када?

Дођи,
чекам те

љубави

***

Озбиљност намере призива сунце
како би потврдило јутро неког дана –

расцветала крв, додир благослова милости.
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***

Изгубио сам надзор над речима и изрекама.

Сада глув за то ослушкујем бубњање земље
што упила је твој глас, твоје сузе и твој смех.

***

Безимен тумарам – сам, посред шуме;
посред света сабласног што се пред мојим очима раствара.

Некога дана свет ће упалити небо:
Тога дана ће у свим људским пребивалиштима горети пустиња.

То око зна.
И ја трагове њушим.

Превео са словеначког: 
Душан Стојковић



28

Златко Јурић (БиХ – Република Српска)

ХЛЕБ: СЕТВА ЗА ЖEТВУ

Додирни прстима, златокласим,
ноту сласну што призива жетву.
Повијају се пољем дукати жути,
и птице беже пред налетом српа.
Груди су жито невесте златокосе.
Под плавим сводом жање се песма.
Жути се погача над зеленом главом.
Жива се жудња житу клања.
Несите усне за класјем вапе,
младићи косе траву до паса.
Слажу се снопље и откоси зрели.
Жетва се слаже са уснулим светом.

ЗАНЕБЕСАН: ПРЕД КЊИГАМА

Занебесан, пред књигама светлим:
широковидне, просте, прозирне.
Чије су руке? Каквим писаљкама?
Ко је шаптао речи магическе?
На којим земљиним дужинама, ширинама?
У каквим самотним скровиштима ткане?
Занебесан пред шумом дрвећа, сетан.
Откровења ума, спознаје, срца узвишености?
Колико лепих речи прашина тешка прекрива?!

НОЋ-ХАРТИЈА: У ПАПРАТИ

Небо лије, речи смочи,
тугу крије, слепоочи.
Куд ли језде грудве-звезде,
Медвед, Кола непрeбола?
Пусти пути, истоводни;
греси сочни, гроздородни.
Да л је бело црно слово?
Снове врцаш за олово.
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Луна луда, несан-мати.
Kојем царству придодати?
Ноћ-хартија, дан се крати:
змај се рађа у папрати.

ЗБОГ ДЕВОЈКЕ: ЦРНОКОСЕ

Силна се царства, на полицама древним, простиру.
Непрегледне симболе моћи, белина праведна обавија.
Кнежеви, овоземаљски, столују иза хрбата.
Походи, освојени градови, поводи, узроци:
прозаични су редови црних слова.
Златночарној Хелени слава за златноречне хексаметре.
Због опеваног пута до верне Итаке, Троја је вечна.
Због девојке, црнокосе, с кондиром причесног вина,
вредело је видовданско Косово поље невоље.
Десетерци славни, уместо мачева сјаје!

ДИПТИХ: ВРАТА ВРТОВА

1.
(Цветне стазе)

Бела слова, отхрањена тмином,
разданише гнезда златокрилих птица.
Сласни глас усталаса свест.
Речи се обезумише од тмуше.
Заталасаше крвна зрнца, венама снежним.
Заплесаше муње у свемирској свили.
Заискри ловчево око напето на скок.
Срна не трепну пред сласнорогим јеленом.
Померише се врата несањаних вртова.
Цветне стазе, занебесаше у недоглед.

2.
(Руке дрвећа)

Дрвеће поздравља септембарским рукама.
Злате се звезде из ружиног свемира.
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Немир плови у чаши вина, презрелог.
Светле речи, с немуштих усана.
Дојиш птице језика,
водом и плодом саткане.
Нежна река из бесвести гугуче:
река саћа из ког восак точи.
Свећа! – жути се крилима до њених груди, врцаних.
Гране поздрављају, ослобођене слатким отпадањем.

ТРИПТИХ: КЉУЧАР ВАТРЕ

1.
(Реч за млеч)

Певале тихо,
мамиле белином.
Точиле, чедне,
анђеоски мед,
у мужников врч.
Реч за пчелин млеч.

2.
(У врту)

У врту, рукама нежним,
откључавале цветове.
Кључару слепом,
девице лепе,
отварале свет.
Узвишени принцип
поетскога реда.

3.
(Реч да процвета)

Круна откључала
кључеве вртова.
Вилинско коло:
плам у уму и недрима.
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Страст у сваку влас.
Кључару ватре,
мужнику језика:
реч да процвета.

МАТИ: ДЕВИЦА

Моја прелепа Мати, бела,
у подножју неба уснила.
Дугорепе звезде благу душу носе,
рађају анђелчиће-зечиће.
Седам стотина серафима,
неразумном песмом кличу.
Чисти, голи, насмејани.
У вртовима божјим ничу макови.
Венац цветова Мати убрала.
Свечано венчање, удешено.
Свемоћни Муж, узбуђен, ћути.
Невеста пресрећна, у бледој венчаници.
Малчице непомична и слепа,
невина, дрхти прве брачне ноћи.
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Виктор Радун Теон (Србија)

НЕУМОЉИВЕ ВИБРАЦИЈЕ ТИШИНЕ

Улазак у предворје

слутим ивице твоје ауре
док зурим у залазеће светло свеће
видим крила шишмиша у залету
усковитлане спирале ваздуха
пробијаш се у заносу понорнице
кафкијански замак, поноћна тишина
тргове походе давни јунаци
сусрећем те у еху музеја
познајеш чистоту камена
и зато ми није нимало тешко
да досегнем неодољиву историју
са твојих очију
док улазиш у предворје

Сведочанство екстазе

изгубљени белутак
међу зрнима времена
не осврћем се за шкрипом
иза мене остају шљунак, шибље и шаш
испред мене је тачка
не знам како да опишем
врсту косине која осваја моје пулсирање
прозирни лабудови лебде над језером
бесмислени титраји пламена
наизглед лепота
опипавам пулс и трагам
идем за твојим дахом
који обале претвара у транс и искушење
сажимам се у тачку
пљусак као поуздани знак уласка
и ти под мојим прстима
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Под најездом врелине

ти си архетип мојих слутњи
кожа ти мирише на јасмин и орахову љуску
длановима походим твоје најежене топле одаје
верујем у блаженство поноћног жамора
псалмички сокови су огледало унутрашње игре скривања
ослушкујем пој јутра
у бојама тајне блиста загонетка твог тела
топиш ми се под језиком
и нестајеш у тачки у којој време клоне
под најездом врелине

Уметност жеђи

чему пут
чему свест
чему исход
чему извор
осећај да се приближавам
ко је измислио недостајање
цртам кредом по пећини
изнутра, грубим, одсечним потезима
чекам да се пећина преобрази
у неку нежнију будућност
нуклеарна синтагма истине
поворка одевених у љубичасто
водени црви стежу ме у загрљај
лабудови клизе стакленом двораном
крепки садржаји снова
капљу мисли
крцкају топла леђа јастога
под зубима
вино уздрхти телом
жеђ усред узавреле крви
стене се растварају у починак
у мојим прстима је скривен витриол
дозивам те
кроз слојеве нагости
овде крај има другачију боју
ону коју сам давно оставио
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Јадранка Бједов  

НЕУХВАТЉИВО

Осећам онај слух,
Што чује нечујно,
На мах,

Заустављам дах,

Стиснутих усана
Ходам на прстима
Зауздавајући страх,
Да се не пробуди
Оно око што види
Невидљиво,
Док улазим нечујно
У његов видокруг
И даље,

Задржавајући дах

Пратим онај сан
Недосањан, што из руку
Бежи као вода
Жив, неухватљив.

СВАНУЋЕ

Док звезде
Клизе кроз
Прсте
У очима
Држим
Свануће
У боји
Недогледа
Мора и неба
У памети сан
Жив, јасан
Блистав
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Ноћ мутну
Смењује
Дан

ЗАЛУТАЛА ПТИЦА

Као нож
У леђа
Кад се
Најмање
Надам
Врати ми се
Моја
Несмотрено
Изговорена
Реч
Излети понекад
Као птица
Залутала
По старој
Навици
Из младих дана
Кад ми вера
У људе
Још беше
Непољуљана

ЛИК ТВОРЦА

Временом
Душа озебе
Снег је завеје
Окује се ледом
Испуни бедом
Њега у свом
Лику не препознаје
Ипак, он нас
Стрпљиво негде
Чека, да нас
Смрзнуте, огреје
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ДУША

Веровах души
Невидљивој
Мишљах
Мудра сам
У исто време
У уму се крила
Истина посве
Проста
Гордом човеку
Божје мудрости
Никад доста
Мишљах
Душа је то
Преварити неће
А душа к’о птица
Облеће
Слеће
Одлеће
Долеће
И никад не знаш
Да ли је то
Она иста
Што је јуче била
Или нека друга
Њој слична
Која још гнездо
Није свила

ПРАМАЦ НЕЗАБОРАВА

Прасак зоре
Погоди прозор
Ноћи
Расу се стакло
Праскозорја
Залепрша
Плава птица
Зидове обојише
Зраци



О
РФ

ЕЈ
ЕВ

И
М

 Т
РА

ГО
М

37

37

Кревет се зањиха
Као чамац
На таласима
Светлуцавим
У полусну
Прамац
Незаборава
Слутим
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Александар Шево

СКИЦЕ II

ЈОВАНУ СТЕРИЈИ ПОПОВИЋУ

Бавећи се Стеријом и његовим до данас непрочитаним делом, 
ужаснух се од помисли да је он, који је успео да схвати како је све 
ништа, био овде, с нама, био и проминуо тихо, попут сенке, на 
врховима прстију, а да га нисмо осетили, како онда, тако и сада 
заслепљени сјајем лажнога злата, заглушени хуком свакодневице, 
не видимо и не чујемо, не чујемо и не видимо до те мере да више 
не желимо нити да видимо, нити да чујемо да је он увек поред нас 
и да већ други век ишчекује да приметимо не њега но оно о чему је 
целога живота сваким трептајем свога крхкога бића певао.

ВАРЛАМУ ТИХОНОВИЧУ ШАЛАМОВУ

Из ледене даљине гледа нас мртвим оком, којим је гледао и за жи-
вота, Варлам Тихонович Шаламов. Гледа нас, своје потомке, живе 
лешеве, окружене невидљивом жицом интернета, финансијских 
токова, мултинационалних компанија, шупљих идеологија и ја-
ловости, осуђене на доживотно гледање телевизије, на шетње по 
тржним центрима, на ишчекивање велике распродаје.

ЗДРАВКУ МАНДИЋУ

У простору и времену без боје погурене мушке прилике у сивим 
капутима с капом на глави. И оне сиве. Окренуте леђима, без лица. 
Без имена. Усамљене, усамљене чак и када нису саме. Загледане 
преда се, у воду, у другу обалу, у време које одлази или је већ оти-
шло унеповрат. У ишчекивању нечега што не може да се промени, 
поготово поправи. Утонуле у измаглицу која наглашава издвоје-
ност, која брише оштре границе између дана и ноћи, између про-
шлости и будућности, између живота и смрти, чинећи варљивим 
све законе природе. Каткад се јави трачак шкртога сунца, сунца 
које не греје. Испред је вода што споро тече, готово стоји, оивичена 
врбацима које више слутимо но што видимо као и густом тиши-
ном која се чује одасвуд и може да се опипа. И не зна се где пре-
стаје белина хартије а где почиње потез. Потез Здравка. Здравка 
Мандића.
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УКУС ДЕТИЊСТВА

Пред крај педесетих, у време када се путовало возом, живео сам у 
граду, у преуређеној вешерници с чесмом насред дворишта. Не-
далеко, на ћошку, налазила се позната кафана Скопље која је за нас, 
дечурлију из улице, била почетак и крај великог света.

Играли смо се у близини за топлих летњих вечери и жури-
ли да порастемо. Волели смо да посматрамо госте у летњој башти 
Скопља – мушкарце у белим кошуљама са штуцованим брчићима 
и жене с „трајном фризуром” у широким хаљинама стегнутим у 
струку. После роштиља на столове би стизало бело вино и сода-

-вода. Понекад би се ту нашао и покоји срећник, наш вршњак, за-
лизане косе с чашом „малине” у руци. Били смо жељни свега, не 
сећам се да је ико од нас седео у Скопљу па роштиљ у нашим очима 
постаде симбол неземаљске среће.

Једне вечери нам сину да и ми можемо да окусимо то чудо. 
Пронашли смо дуге штапове, причврстили на њих савијене ексе-
ре и почели да пратимо куваре кроз прозор заштићен решетком. 
Брзо смо похватали навике свакога од њих и навалили да скидамо 
с плотне вреле сочне пљескавице. Скривени иза дрвета, халапљиво 
смо их гутали, дувајући у њих и пребацујући из руке у руку. Сме-
јали смо се гледајући куваре како забезекнути стоје пред празним 
тигањем и чешкају се по глави. Тако смо мало-помало одрасли и 
окренули се другим забавама.

Завршио сам грађевинску школу, радио по разним преду-
зећима, био у Алжиру, Замбији и Ираку, уштедео нешто пара и 
почетком деведесетих успео да отворим малу фирму. Почео сам 
да доводим у Скопље своје пословне и непословне партнере. Че-
сто бих наручивао пљескавицу, али онај укус из детињства никада 
више нисам осетио.

Крајем деведесетих нови власник Скопља одлучио је да преу-
реди кафану, а посао је поверио мени. Уважио сам све његове жеље, 
једино нисам дао да се мења решетка на кухињском прозору.

УСАМЉЕНА ЖЕНА

Од самог почетка ту нешто није ваљало. Била је јединица, дете вре-
мешних родитеља. Стармала, волела је да паметује, да у свему тра-
жи некакав дубљи, обичном човеку скривени смисао. Вршњаци су 
јој се испрва подсмевали да би временом почели да је избегавају. 
Ни у школи се ништа није променило. Прозивали су је ретко, а 
она није хтела да се намеће. И када је стасала, све остаде по старом. 
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Живела је у ишчекивању, у нади да ће јој се догодити нешто несва-
кидашње, а дани су били све дужи и тако једнолични да ниједан 
није остајао у сећању.

Умро јој је отац, убрзо за њим оде и мајка. Остаде сама у кући 
што наједном постаде пространа. Пожури да је замени за стан у 
граду где је радила као службеник у управи јавних прихода. Ми-
слила је да ће селидба нешто да промени, али град је прогута ћутке 
као и толике пре ње. Тек ту никоме није била потребна, мада је 
осећала да има шта да пружи. 

Првих дана долазио јој је колега из суседне канцеларије. До-
чекивала га је у грчу, стално се питајући да ли је онај прави. Ври-
снула је када ју је једном покушао да помилује, а он за собом затво-
ри врата да их никада више не отвори. 

Самоћа се згушњавала, опредмећивала, постала опипљива и 
она стаде да живи с њом. Од људи се потпуно удаљи, из куће је из-
лазила само када је морала. Поче да вене, да се смањује. С тридесет 
и нешто појавише се боре којима се десетак година касније при-
дружише црне, готово мушке длаке изнад горње усне. Сметала јој 
је бука, није могла да поднесе дечју грају. Престала је да пази на 
себе, ништа није радила без преке потребе. Радним даном је уста-
јала на време, тихо се спремала и одлазила на посао, у повратку би 
свратила у продавницу па журила кући. Викендом и празницима 
није излазила, знала је и да их преспава. Била је већ мртва, а њено 
лагано умирање нико није приметио.

А када је с четрдесет и пет заиста умрла, колеге то схватише 
тек након неколико дана. Пошто није подизала слушалицу, позва-
ли су полицију и обили врата. Нашли су је у фотељи, малу и лаку 
као девојчица. У згрченој руци држала је електронску играчку од 
које се у последње време није одвајала. Екран је био таман, батери-
је су се истрошиле.

И У СНУ

Недавно, у сну, обрео сам се у предсобљу скромне куће окречене у 
бело, какве сам виђао по Босни. Деловала је полупразно, као при-
времени боравак. 

Нисам био сам. Иза одшкринутих врата седели су на кревету 
постарији човек и дечачић од десетак година. Не стигох ни да се 
запитам ко су они и откуд ја овде кад пред улазним вратима зачух 
кораке и у кућу хрупише тројица у униформи без облика и боје. 
Један је био знатно виши, али ни он, као ни остала двојица, није 
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имао лице. Придошлице позваше дечака по имену, он им весело 
притрча па изађе из куће с једним од њих. 

Утом у ходник провири стари. Спазивши ону двојицу, хитро 
се поврати да закључа собна врата, али не стиже, те ненадани го-
сти уђоше за њим. Уђоше мирно, као у своју кућу, не обазирући се 
на мене, чак се не потрудивши да притворе врата. 

Већ с прага онај виши стаде да шапуће: „Само немој викати, 
немој викати...”. Стари скочи и неспретно покуша да се завуче под 
кревет, али нижи га ухвати за ноге. Овај се отимао, ритао, стежући 
ногу кревета и испуштајући некакве мукле крике од којих се леди-
ла крв у жилама. У помоћ прискочи високи и кад извукоше старог, 
сагну се над њим, а у руци му блесну сечиво.

Угледавши нож, стари се умири. Високи клекну, обухвати 
старчеву главу, стави је себи у крило и јако пажљиво повуче ножем 
од левог уха, преко гркљана, све до десног. Рез беше толико танак 
и дубок да се у први мах крв није видела, а када је кренула, онај 
полако спусти главу, тапшући је по образу и шапућући: „Немој 
викати, немој викати...”. 

Стари је у хропцу отресао рукама и ногама, онај нижи стегну 
још јаче, док други испусти нож и замишљено настави да лупка 
старог по лицу на коме су остале само велике зачуђене очи. Крви 
је било све више па је с времена на време гадљиво брисао прсте о 
чаршав.

Стајао сам на истом месту, нисам могао да померим ни руку 
ни ногу. Призор је деловао природно, свакидашње, и сви присут-
ни понашали су се као да раде уобичајени посао. Стајао бих у ме-
сту ко зна докад да се поново не зачуше улазна врата. Осврнух се 
и угледах дечачића. Био је насмејан, а у руци је држао начете на-
политанке.

ДВОГЛАВА ПРАЗНИНА

– Боже, да ли је то стварно он? Момак из студентских дана с којим 
сам на факултет путовала возом? Ма какви, овај је погурен, просед, 
гроб који хода. Ау, изгледа да је ипак он. Па да, он је! Ено и сад 
пиљи у мене оним својим вазда гладним очима. Рекла бих да му не 
цветају руже... Да се јавим па да ми једном од оних својих шупљих 
прича поквари остатак дана? Не, не, хвала лепо, овога пута мора-
ћете без мене!
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***

– Је ли могуће да је то она, моја Наташа? Ма, откуд. Ова је широка, 
има подваљак и извештачен поглед. Биће ипак да је она, судећи по 
томе како забацује главу док говори и по великој деци с два исто 
толика залиска њенога мужа. Гле, кратка коса обојена у црно! Хм, 
и даље би да управља, да мења свет. Мора да је задовољна собом, а 
такве ме никада нису занимале. Да јој се јавим, да учествујем у још 
једној малограђанској представи? Јок, немам стомак за то...

***

Пошто се мимоиђосмо, застадох да погледам како одлази, али не 
видех њу, већ осетих дах времена, последњих двадесет пет година 
које се нису шалиле, које су без журбе радиле и ваљано урадиле 
свој део посла.

ЗЛОСЛУТНИ АСФАЛТ

Тмурно јесење поподне. Дечји вртић испод мог прозора је опустео. 
Између две јаке кише дуну северац и из дворишта вртића донесе 
на још зелену ливаду весели наранџасти балон. Котрљао се брзо, 
успео је успут да поплаши врану, а онда наједном стаде на корак-

-два од мокрог асфалта који се злослутно пресијавао.
Мировао је неко време на самом крају ливаде, као да се опра-

шта од ње или прикупља храброст за наставак путовања. Онда, 
опет нагло, излете насред пута где наново застаде. Окрену се лево-
-десно, попут човека што не зна на коју би страну. Утом јурнуше 
кола и ставише тачку на ту игру и ову причу.

КАКО СИ, КОМШИЈА

Ту скоро умре човек из комшилука чије име нисам знао као ни он 
моје. Име му нисам знао, а беше један од ретких који ми није сме-
тао, којег сам волео да видим, да застанем с њим и упитам како je. 
Када смо се последњи пут срели, он узврати:

– Добро је док се виђамо.
Неколико дана касније сами од себе сложише се неки од на-

ших сусрета и његових одговора на увек исто питање у подужем 
временском низу.

Пре четврт века: Идем с родитељског. Мала деца – мале бриге, 
велика деца – велике бриге.
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Пре двадесетак година: Ево, журим на посао. Треба зарадити 
кору хлеба.

Коју годину касније: Као ово време.
Па опет: И овако и онако...
Једном рече: Средњоевропски.
Те: Пошао сам зубару, сломио ми се зуб.
Након неколико година: Морам више да шетам. Имам висок 

притисак.
Пре пет-шест година: Прошле недеље ми је умрла жена. Сад 

просто не знам шта ћу.
Пре три-четири: Памтим и боље дане!
Пре годину-две: Ево ме, на ногама...
Нешто касније: Их, само што не владам!
А када је приликом последњег сусрета изговорио своје „добро 

је док се виђамо”, упитах га: Хоће ли бити боље?
– Неће – спремно одмахну главом. – Већ је било...
Не знам да ли ме види док ово стављам на хартију, али не 

мари, сва је прилика да ћу ускоро моћи да му то кажем усмено. Бо-
јим се само да нећу знати како да заподенем разговор с њим, пошто 
уобичајено „како си?” тамо неће бити на месту. 

РЕКА ВРЕМЕНА

У детињству је заволела башту и цвеће, али судбина је хтела дру-
гачије. Одвела ју је у спаваоницу великог града, у бетонску више-
спратницу. Требало је да прође пуних петнаест година да се пре-
сели у приземље оближње мање зграде где је стекла десетак метара 
своје земље. Пошто сахрани мужа, настави да живи с баштицом и 
мачком. Дуж ограде бујало јој је украсно шибље, а на лејама мно-
штво цвећа. На измаку дана знала је да ужива у ветрићу што је 
пиркао с планине која се видела између сивих зградурина.

Али ни ова лепота, као ни једна друга, не потраја. Ницаху 
нове зграде и ускоро се изгуби лековити поветарац. Након боле-
сти и успављивања мачка, башта јој постаде једини сплав којим је 
намеравала да се провлачи кроз брзаке и вирове, кроз ускомешану 
површност данашњег света.

Године су летеле, стаде да поболева, а онда се разболе. После 
зрачења морала је да носи перику, до баште је стизала све ређе. 
Освану и њена умрлица на улазним вратима, испратише је суседи, 
али највише је туговала њена башта коју освојише коров и други 
знаци пропадања.
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Нови власник стана остави по угловима нешто шибља и пре-
кри башту керамичким плочама. Сада зида веома функционалну 
комбинацију пекаре, ражња, роштиља и пушнице, а чим осмисли 
озвучење, у реку времена отиснуће се посве другачији сплав с од-
говарајућом посадом скројеном за нове изазове.

МАЈКА

Након великих пролећних киша није могао да дочека суботу како 
би отишао у викендицу да покоси траву.

Мозаик се склопио: лепо време, трава повисока, коса као бри-
тва, а он жељан додира са земљом. Широки откоси падали су по-
пут стихова песме и он је грабио напред не осећајући умор.

Наједном по сочном зеленилу шикну крв. Он се трже, зажму-
ри, потом коракну и... угледа обезглављену фазанку која је још по-
дрхтавала. Под њом беше гнездо с јајима.

Он баци косу, сручи се на траву и ухвати за главу. Ударише 
му и сузе. Овога пута подрхтавала је његова брада.

Пред очима му заиграше слике: фазанка је видела да се бли-
жи зло, али није могла да остави гнездо. Можда се надала да ће се 
нешто већ догодити, да то нешто мора да се догоди; мислила је да 
ће својим телом да заштити пород и да ће силна мајчинска љубав 
и сада изаћи као победник.

Сети се своје мајке, њених очију и руку, својих ћерки и унука 
па зарида као дете.

ОПЕТ ПТИЦА

Касно увече шетао сам стазом кроз шуму изнад Рибарске бање, 
гутао животворни јастребачки ваздух и у мртвој тишини умало 
налетео на птицу непознате ми врсте која се створи под ногама 
ниоткуд.

Тренут-два запањено смо се посматрали, а затим она пође у 
правцу мога кретања очито ме наводећи на мисао да је најбоље да 
што пре продужим својим путем. Корачајући одлучно као човек, 
лагано пресече стазу и стаде постранце. Танана, тиха, на неколико 
корака посве невидљива, лепо се уклапала у чаробни околиш.

Звиждукао сам на разне начине не бих ли је подстакао да се 
огласи, али она не прихвати наметнуту игру. Неко време ме је гле-
дала право у очи па се окрену леђима и стаде кљуном да чисти 
перје. По други пут је, дакле, подсетила уљеза да је пусти на миру.



48

Не хтедох више да је ометам у њеном царству и пођох. Беше 
ми надохват руке, у трену пожелех да је помилујем да бих одмах 
потом помислио како би то било превише за њу. И за мене.

ЋУТИ И ПЛИВАЈ

Четрдесетогодишњи Миле, угледни лекар, дебело је загазио у везу 
с нешто млађом Цицом, сестром на одељењу, којој се журило да се 
уда и која га је све више наговарала да се разведе. Након једног од 
непријатних разговора он пође кући решен да рашчисти са супру-
гом.

Ушао је, јавио се, сео у фотељу иза њених леђа. Пеглала је веш 
и није се окренула.

Миле уздахну и отпоче:
– Видиш ли, Љиљо...
– Шта је било, сунце Љиљино?! – дочека га прибрано, не окре-

ћући се. – Да не желиш можда нешто да кажеш о оној намигуши? 
Да није трудна? Шта је, мислио си да не знам? Ма, радите шта хо-
ћете, просто вам било... Богу хвала, ни ја нисам седела скрштених 
руку, одавно већ имам човека који ми паше... Ти се колебаш, ника-
ко да преломиш, бојиш се шта ће други да мисле... Е, па овако, да 
ти твој Љики каже: пара имамо, стан нам је леп, твоји маторци су 
на мојој страни и на памет ми не пада да се разводим!

АД АКТА

Пре неколико година Дара, напаћена избеглица без права на пен-
зију, без игде икога и ичега, схвати да даље не може овако и реши 
да се избори бар за какву-такву социјалну помоћ.

У Црвеном крсту јој рекоше да тренутно немају никаквих мо-
гућности и посаветоваше да напише молбу на име председника 
општине. После неколико дана председник је прими, саслуша и 
рече да дође за недељу дана. Недељу дана касније рече да за сада 
нема шта да јој каже и замоли је да се стрпи. Када ју је следећег пута 
примио, одговор је био исти, с тим што на крају додаде да ће се и 
даље борити за њу а да се она убудуће јавља његовом помоћнику. 
Дара стаде да одлази помоћнику све чешће, а он меље једно те исто 
и све мање љубазно. Онда јој сину да је упала у врзино коло и да 
мора да промени наступ.

Од тада више није журила кући, већ би пркосно села на клупу 
пред општином, право наспрам прозора председникове канцела-
рије. Понови се то сутрадан па следећег дана па следећих дана и 
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недеља. Председник је о њеном случају неколико пута разговарао 
са својим стручним тимом, затим шупља прича поче да га нерви-
ра, те нареди помоћнику да што пре пронађе излаз из непријатне 
ситуације која, не лези враже, може да буде окидач за окупљања 
незадовољних грађана. Помоћник је беснео, псовао у себи и пред-
седника и Дару и своју судбину, а онда се досети и телефонира 
комуналном предузећу.

Рано изјутра пред општину стиже њихово камионче, радни-
ци убацише клупу у приколицу и на њено место ставише жарди-
њере с украсним шибљем. Помоћник је напокон могао да одахне и 
да јави председнику како је Дарин случај успешно решен.
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Милан Тодоровић

БЕС И ОКЕАН ИСИДОРА ДИКАСА

Сва вода мора неће бити довољна да уклони духовну мрљу крви.
Гроф од Лотреамона

Држи се за ограду на палуби брода, можда Либертадора или Сакра-
мента и гледа таласе. Опседнут плавентилом меланхолије и ултра-
марином Океана, који је пун утопљених, „речи и мачева”, рецитује 
најефектније пасаже својих Малдорорових певања. Странци се мотају 
око њега, али му не прилазе. Он сада пред собом има само један 
циљ – одлазак у Париз. Пловидба Атлантиком испуњава му душу 
мирисом и мелодијом мора, коју упија у сваку вену свог бића и 

„слободан као олуја, насукао се једног дана на неукротиве обале 
своје страшне воље”. 

Био је сведок грађанских ратова у Уругвају, странке Белих (ве-
ликопоседника, старог шпанског племства и свештенства) и Црве-
них (ситних пољопривредника, дошљака, мелеза и маса). Монте-
видеом је тих година харала епидемија жуте грознице и куге, које 
су однеле 2/3 становништва. Народ је време проводио гледајући 
кориде, кладећи се на борбе петлова, јавне егзекуције... Отац му 
се звао Франсоа Дикас, сеоски учитељ из Тарба, који са 30 година 
одлази „трбухом за крухом” у Монтевидео 1829. године, после три 
месеца пловидбе, управо када грађански рат почиње. Приправник 
у француском конзулату, жени се 1846. године Селестином Давезак 
(која наредне године, извршава, наводно, самоубиство). У то доба, 
Монтевидео је био метропола Јужне Америке са 30.000 становни-
ка, од којих су 2/3 били странци. Не зна се коју основну школу је 
Исидор похађао, али зна се да је са 14 година прешао Атлантик 
први пут да би наставио школовање у Царској гимназији у Тарбу, 
у очевом родном граду, где је имао рођаке. Тамо остаје три године, 
а наредне две се школује у суседном месту Поу. Лета 1866. године 
матурира у Бордоу и наредне се враћа у Монтевидео, бродом Ха-
рик. Уругвај је већ неко време независан. Те, 1867. посећује родбину 
у Кордоби, правећи планове за одлазак, можда и заувек, у Париз, 
да би студирао политехнику или рударство. У то време, Францу-
ска постаје Царство по други пут и на престолу је Шарл Луј Филип 
Бонапарта Трећи, који модернизује државу, градећи нове мостове, 
паркове, широке булеваре, мења изглед градовима и организује 
две престижне Велике светске изложбе. Повећава се број књижев-
них салона и развија новинарство. Књижевни ауторитети који 
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харају париским литератним и боемским животом тог времена 
јесу Ламартин, Готје, Дима Отац, Иго, потом симболисти – Бодлер, 
Маларме, Верлен, Рембо, Метерлинх, Лафорг... Све је спремно за 
долазак претече надреалиста, младог Дикаса, који носи са собом 
необично мистичну имагинацију и сву ону снагу „песника који 
мора бити кориснији него иједан припадник племена”. 

Гледа обрисе Париза, оним очима којима су имигранти тих 
година посматрали обећану обалу Новог Света и тркали се ко ће 
први узвикнути са палубе: „Америка, Америка!” Сваком морском 
миљом све је ближи Паризу и све даљи домовини, а најмање у себи 
самом. Да ли ће га велеград појести, сажвакати и испљунути као 
сваког оног ко није имао довољно среће или лукавости да се сна-
ђе у почетним данима. Океан му дозива душу, ломи га, разноси 
му сваки атом мира као пепео из разбијене урне када се са стене 
проспе по води и гроб му је све од Монтевидеа до Париза. Морски 
ветар фијуче, урличе и завија гласом морских вукова, ехом ство-
рења која не постоје или их је само он могао чути, тражећи крај 
плавим дубинама, у којима све нестаје после пар стотина метара у 
мрак. И притисак који суверено влада километрима дубоко, при-
тиска и његове груди овде на палуби брода, што управо улази у 
епицентар буре и тресе цело његово тело, чинећи га лаким пленом 
сопствених демона, здружених са чудовиштима из воде. И он се 
нагиње над оградом, под сивим небом које проклиње и изазива 
самог Бога да га узме, сад кад има прилику, под алибијем невре-
мена. Он је човек чији нерви превазилазе његово стрпљење и чија 
снага нема меру, нити усмерење. Кида дугмад кошуље, преко које 
носи поцепан прслук, и показује на груди, захтевајући громове и 
сву силу природе да се стушти на њега, малог и беспомоћног, али 
побуњеног и неразумног. Његова мрзовоља превазилази његову 
машту и исцрпљен, пада на колена и повраћа од умора и врто-
главице. Бесни више него сама олуја, као неки човеколики ураган 
који нема границу, ни милости према себи самом. Делује као да 
ће сваког тренутка да скочи у ту модроплаву, сада сиву воду и сам 
себи стави камење око ногу, у жељи да потпуно и коначно потоне. 
Сила аутодеструкције била је доминантна црта његовог каракте-
ра, рођеног у четвртом месецу, четвртог дана 1846. године када се 
рађају тврдоглави и неприлагодљиви, они који противрече сами 
себи. Он зна да у Океану нема дневног светла и да је то непреглед-
но море пловеће огледало космоса. Као неки џиновски инсект са 
закржљалим чулом вида и нагоном за скривањем по тамним ме-
стима, испод камења или бачених ствари. Он жели да се баци, али 
нема снаге за тако нешто, нити храбрости и не може да дочека тих 
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неколико стотина метара од обале Париза, чијим ће улицама уско-
ро корачати ка првом бистроу на који наиђе. Стићи бродом на тло 
Париза, била је сасвим друга ствар од пристанка возом, уз сву ону 
гунгулу на перонима. Морао је сићи сав блед, од борбе са самим 
собом и силама природе, са степеница на бродски патос докова, 
међу сидра и конопце. Његов силазак са брода траје вечно и личи 
на трапаво кретање Бодлеровог албатроса, невичног земљи. Само, 
он не крије своја крила у прслуку, нити облак у панталонама, нити 
његов анђео чувар мотри на њега, нити зна да плива. Он се дави 
овде на сувом, на земљи, са невидљивим рукама око његовог врата, 
шакама које немају људске прсте, нити линије живота на длано-
вима. 

Не уписује ни политехнику, ни рударство. Лута градом, упо-
знаје улице и посећује салоне у којима стиче познанства са мла-
дим песницима своје генерације, уредницима књижевних листова, 
члановима редакција и штампарима. Ноћи у мотелима и мањим 
хотелима, гледајући кроз прозор свет „никога и ничега”. Посећује 
банкара Дараса код кога му је отац депоновао новац за издржа-
вање. Упознаје издавача Армана Лакроу који треба да му објави 
прву збирку песама, Малдоророва певања. Сели се у хотел близу На-
ционалне библиотеке, у којој проводи дане, а ноћи по париским 
кафеима и салонима, где заузима позу расејаног пијанисте и прати 
самог себе, ударајући црно-беле дирке од слоноваче свом снагом, 
махнито, рецитујући своје стихове на лошем француском. Кличу 
му по псеудониму, који је преузео из романа Ежена Сиа, Гроф од 
Лотреамона и „гађају аплаузима”. Траже још. Он поново седа за 
клавир, намешта рукаве и косу и изговара чувени лајт мотив својих 
Певања, тамно, у дуру: „Поздрављам те, стари Океане!” Хвата их у 
свој онирични свет утвара и демона, као паук лептире који једним 
замахом крила могу да утичу на све оно што не умеју да схвате. 
Описује им небеска створења, са иронијом и сарказмом, свет от-
падника који може видети и из своје собе, у улици Фобург Мон-
мартр, можда налик на ону „Бернардијеву”. Говори о мрачним 
клијентима, о фаустовским судбинама и уговорима, о сагрешењу 
анђела. Тражи кривца за људску судбину и налази га у Богу, којег 
сматра противником и назива га разним именима – „Створитељем, 
Свемогућим, Свевишњим, Вековним”. Не пристаје на своју смртну 
природу и гнуша се блискости са људским родом. Прогања Бога 
кроз сва певања, онолико колико поздравља „Стари Океан”. Чо-
века назива „сублимним мајмуном, издуженог лица и уских раме-
на”. Црни очај цури са њега док са мржњом говори: „Упамти то 
добро, ми смо на овом броду поломљених катарки да бисмо пати-
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ли”, обраћајући се читаоцу или слушаоцу, овог пута читавој соби 
у салону, у првом лицу једнине. Они се јеже и не могу да престану 
да га слушају. А, он, још већи него онда на палуби брода, говори 
како његова „поезија има за једини циљ да свим средствима напад-
не човека, ту дивљу звер и Створитеља, који није смео окотити ту 
гамад”. Улази потпуно у лик антихероја Малдорора и одбија да 
припада „тој глупој и бесловесној раси”. Портретише кошмарна 
бића на којима би му и сам Гоја позавидео, пише надреалистичне 

„химне”, омаже „строгим математичарима, хермафродиту, несхва-
ћеним хомосексуалцима, лампи, вашки величине слона, старом 
Океану, џиновској длаци заосталој ту после посете Бога борде-
лу”. Неке жене поврискују, са шаком на устима, а неки напушта-
ју „књижевно вече” са речима – „срамота, богохуљење, страшно, 
ужас, ко је он, како се усуђује”... Спаја немогуће светове, прошлост 
и садашњост, насумично, готово „аутоматским писањем” саставља 
реченице и гледа шта ће испасти из овог социолошког експери-
мента sui generis. Као неки илузиониста, мађионичар, Малдорор 
види на својим путевима „како смоква једе магарца, свица великог 
као кућа. Свевишњег прерушеног у носорога. Инсекта великог као 
крава. Арханђела прерушеног у рака, великог као овца. Октопода 
свиленог погледа, чија је душа неодвојива од моје, који је најлепши 
становник земаљског шара и који управља сарајем од 400 сисаљ-
ки”. Говори о плагијату и оригиналу, односно стављању у нови 
контекст већ реченог, како је то „потреба коју прогрес захтева” или 
о авангардном естетичком стандарду „леп као случајни сусрет ки-
шобрана и шиваће машине на операционом столу”. И, као да је 
знао да ће неки правац преузети његову стилску акробатику или 
се надао да ће једном можда и нека награда понети његово име. 
Тако је рекао и „надајмо се да ћемо ускоро, пре или касније, видети 
посвећење мојих теорија, од овог или оног литерарног покрета”. 
Завршио је свој мали концерт-рецитал прешавши по целој клави-
јатури руком и рекавши кроз зубе још само ово: „Да бих стигао до 
циља који сам себи поставио, морам пронаћи поезију која би била 
потпуно изван природног тока ствари и чији би погубан дах узне-
мирио и саме апсолутне истине.” Додавши још: „Доста, за вечерас.” 

Те, 1870. године, пронађен је мртав, под непознатим окол-
ностима, не дочекавши објављивање књиге, не видевши корице 
Малдорорових певања у излогу париске књижаре. У Изводу из књиге 
умрлих, о његовој смрти стајало је само ово – „Исидор Дикас, књи-
жевник, без других података”. Са џиновском тачком, која је симбо-
лизовала и објавила коначан крај његовим унутрашњим ратовима. 
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Наиме, године 1868. изашло је прво Певање које је прошло пот-
пуно незапажено. Годину дана после, 1869. Исидор је био предао 
издавачу Лакрои још 5 Певања која допуњују прво, али Лакроа је 
повезао само десетак ауторских примерака и одустао од објављи-
вања књиге, поучен примером Бодлера, Флобера, Гонкура и дру-
гих који су због „повреде јавног морала” били судски гоњени. Об-
разложење је било да је „живот сликао исувише горким бојама”. 
Наредне, 1870. излазе две брошуре, као предговор књизи, такође 
непримећене. Лакроа онда 1874. године уступа оригинално изда-
ње бриселском књижару Розезу који га пушта у продају. Сада се 
први пут појављује као целовита књига, а не у свескама, у Бриселу, 
где је први примећују белгијски млади писци окупљени око Младе 
Белгије. Прослеђују даље примерке пријатељима из других земаља, 
преко „старог Океана”.

Гроб Грофа од Лотреамона, Исидора Дикаса, налази се од 
Монтевидеа до Париза, свуда по Океану.
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Александра Љубисављевић

ФОТОГРАФИЈА

Пре две године је остала без вереника. Изненада се разболео, крат-
ко боловао и врло брзо преминуо. Недељама пре тога су планира-
ли венчање, трагали за одговарајућим простором и одећом, слали 
позивнице, смишљали детаље, измишљали торту, размишљали о 
цветним аранжманима, замишљали своју децу... А онда, одједном, 
она седи поред своје умируће љубави, која се растаје од овог ви-
дљивог света, држи је за руку која се лагано хлади, упорно поку-
шава да је угреје, узима је између своја два длана, трља, сигурно 
ће прорадити циркулација, мисли, приноси својим уснама, дува 
топлим дахом у ту руку која јој је пружена пре неколико година, 
седи, сузе враћа на траг, она не дозвољава да их оне ометају у овом 
трену, не, нећемо сузе, он склопљених очију тихо изговара – немој 
ме никада заборавити. И одлази. 

Она остаје. Сама. У непрестаном болу. Венчање је отказала, 
вереник ми је преминуо, рекла је када су је изненађено упитали 
за разлог. После им је било непријатно, извињавали су се скруше-
но, уопште је и глупо питати за разлог када неко отказује венчање. 
Разлог може бити било шта, на пример прохтело им да се венчају, 
па се онда предомислили, и отказали. Заиста људи треба да буду 
пажљивији са својим питањима и запиткивањима. Отказала је сла-
вље у омиљеном ресторану, а они су били помало увређени, као 
да је пронашла неко друго место. Питали је чак да ли су се одлу-
чили за неки други ресторан. Рекла је да су се предомислили јер 
ће венчање обележити само код куће, у најужем кругу. Њима није 
помињала да јој је преминуо вереник. Није могла поново да слуша 
скрушено извињавање. Када је отказала хаљину коју је желела да 
понесе тог дана, власница бутика је била одушевљена. Није ни пи-
тала за разлог.

– Одлично – рекла је – баш се једна девојка распитивала упра-
во за ову хаљину! Одушевиће се када буде чула да је слободна! – 
рекла је уз најлепши осмех.

И она се немоћно осмехнула продавачици.
Торту коју су измислили, заборавила је. Изненада. Цветне 

аранжмане ће узети. Однеће их на његов гроб. И децу коју су за-
мишљали, ни тога се неће одрећи. Зашто та деца не би живела у 
њеним мислима макар.

И тако. Организовала је живот. Посао – кућа. Викендом одла-
зак на његов гроб. Немој ме никада заборавити, рекао је. Она неће. 



56

Али, други ће га врло брзо заборавити. Тако то иде, то је нормално, 
не може се љутити на људе због тога. Али, сама помисао да ће ми-
сао на њега изветрити из сећања других, била јој је болна. Волела 
бих да могу некако да те задржим у мислима и памћењу других 
људи, говорила му је у себи.

Једног дана, када се враћала са посла, на тргу су је зауставили 
младић и девојка.

– Извините, да ли бисте хтели да нас фотографишете? – упи-
тали су је осмехујући се помало стидљиво. 

Да, и ми смо мислили некада да је живот само фотографија, 
помислила је. Али није. Живот је све оно ван фотографије.

Посматрала их је. Били су коју годину млађи од ње. Желели 
су да се фотографишу испред цркве. Увек се ту сви сликају, јер је 
грађевина заиста прелепа и има дивну порту. И ми смо ту позира-
ли неколико пута, сећаш ли се?, упитала га је у себи. 

Девојка и младић су се наслонили на врата, он је пребацио 
десну руку преко њених рамена, а она га је левом обгрлила око 
струка. Осмехивали су се. Као да не постоји смрт, помислила је у 
себи. Они се тако осећају. А и сама је исто некада мислила, да их 
младост штити од нестајања, али није испало тако. Принела је фо-
тоапарат свом оку, подесила кадар, зумирала, избројала до три и 
потом притиснула дугме на апарату. Рекла им је да остану у истој 
позицији док она провери да ли је слика добра или ће ипак поно-
вити. Погледала је у фотографију, посматрала је озбиљно неколи-
ко секунди и затим се задовољно насмешила.

– Допашће вам се – рекла је док је одлазила.
Младић и девојка су сели у башту једног кафеа и наручили 

сладолед. Док су чекали да им стигне освежење, пожелели су да 
виде фотографију. Девојка је узела фотоапарат, ушла у меморију 
и запањено се загледала у мали екран. На тренутак је престала да 
дише, ухватила се руком за срце. Младић се уплашио, упитао шта 
се дешава, да ли јој је добро. Без речи му је пружила фотоапарат. 
Гледао је у екран, разрогачених очију и отворених уста. На фо-
тографији, испред цркве, наслоњени на дивна дрвена старинска 
врата, стајали су загрљени жена која их је фотографисала и непо-
знати мушкарац! Он је десном руком обујмио њена рамена, а она је 
њега левом пригрлила око струка. Мушкарац је био помало сетан, 
а жена је просто зрачила од среће! Широк осмех је обасјао њено 
лице, гледала их је са фотографије право у очи, неким помало иро-
ничним погледом. Имала је израз лица као да им се у исто време и 
захваљује али и благо руга. Угасили су екран па опет упалили, али 
поново се појавило лице жене осветљено неком посебном срећом. 
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Помислили су да је у питању нека грешка, да, наравно, мора да је 
то у питању! Данас техника, иако прецизна, ипак греши, дешава се 
то, чули су. Однели су апарат у фото-радњу, али тамо су им рекли 
да је са њим све у реду. Упитали су да није то нека стара фотогра-
фија неким чудом залутала и испливала из мора других. Не, рекао 
је младић, није. На фотографији је стајао данашњи датум и тачно 
време када је настао снимак. Покушали су да избришу слику, али 
није им успевало, она би се увек поново појављивала! На крају су 
одустали, нека је, шта смета! Чак ће имати пријатељима о чему да 
причају, јер је ово заиста било необично. Свима су показивали не-
познату жену и мушкарца који су се појавили уместо њих на фо-
тографији. Њихови пријатељи би загледали слику, чудили се, сме-
јали, неки им нису уопште ни веровали да се то баш тако десило.

– То сте ви фотографисали неке своје пријатеље, па се сада из-
мотавате са нама, измислили сте причу о жени која вас је сликала! 

– говорили би.
Сви су коментарисали како је мушкарац на слици сетан, а 

жена изузетно срећна. Видело се да су пар, иду некако једно уз 
друго, рече неко. Али, као да се боје заборава. Као да на овај начин 
живе у сећању других људи. Као да су заједно само на овој фото-
графији. Као да их је у стварности живот раставио. Или смрт.
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Бранислав Јевтић

СРПСКИ ПИСЦИ У ПАНИЦИ

Ово није спиновано масло неког бота, камо среће, а за првоаприл-
ску шалу ипак је сувише рано. Тим научника са Технолошког ин-
ститута Масачусетса (MIT) у САД представио је јавности Шели, 
вештачку интелигенцију специјализовану за писање хорор прича. 
Жанр страве и ужаса којим се овај програм бави добио је име по 
списатељици Мери Шели, ауторки чувеног романа Франкенштајн. 

– Шели је вештачка интелигенција способна за учење, а одга-
јана је на језивим причама уместо успаванки – објашњава тим MIT.

Но, тај франкенштајновски склепани ум није саблазнио срп-
ску интелигенцију, као ни роботи Софија, NASnet, Хармони и Сем. 
Напротив, огуглали на те брејнове, наши живи споменици само су 
одмахнули главом потпуно незаинтересовано. Међутим, прави 
хорор је наступио када се дознало да је група српских генијалаца 
(а ко ће коме него свој своме, мишљаше напредпоменути), још не-
свршених студената Факултета непримењених наука недавно па-
тентирала програм још напреднији од Шели. Тај програм-компи-
латор пружа далеко више жанровских могућности од убоге Шели, 
и може се с правом рећи да је спрам те MIT-ске машине ово квант-
ни рачунар. Овом најновијем светском чуду наденуше име Ага-
тон Крстић (није могло концизније, попут Шели, јер у Србаља све 
мора да се закомпликује). Српски генијалци у опису свог изума на-
воде да то име нису одабрали случајно, већ инспирисани опусом 
Агате Кристи. Њихов програм ће, као некадашњи напаћени писци 
у на јам, као од шале по било каквом налогу моћи да изнедри савр-
шене трилере, драме потресније од било чије животне свакодневи-
це, епску фантастику уверљивију и од блокбастера у 6D, лимунаде 
што се лепе за непца итд. Млади научници нису откривали много 
о систему функционисања свог програма, првенствено из разлога 
да им колеге из страних компанија не би преотеле идеју. Оно што 
се могло закључити из оскудног оглашавања јесте да се Агатон 
Крстић подучавао најсавременијим методама креативног писања. 
Базу је стекао ослањајући се на опробани рецепт палимпсеста, ком-
бинаторике, шаблона, калупа и клишеа. Међутим, да би избегли 
замке стереотипа, индустријализације романа, те опште банализа-
ције које намећу издавачи, продуценти, којекакви конзорцијуми 
који се комотно могу подвести под један те исти шињел монопола, 
несвршени студенти ФНН-а уортачили су у извесну дихотомију и 
роман и антироман. Доскора супротстављени табори сада ће ко-
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егзистирати. Најкомплексније структуре романа отрцаних излива 
емоција оплемениће се највулгарнијим и најизопаченијим изра-
зима које људски ум може замислити. Та наизглед дисхармонија 
коначно ће постати преиспољна поунутрашњеност тј. по природи 
дата la grande bellezza. Места ће бити колико за подилажење укуси-
ма и настројењима савременог читаоца, толико и за оне незасите 
субверзивног штива или ангажоване књижевности. Крајности се 
више неће чежњиво посматрати у мимоходу као две паралеле и 
сањати само у некој тамо имагинарној тачки сусретања док се и 
здравом виду очи не укрсте. Завладаће, коначно, мир између за-
раћених страна. Слогу ће пронаћи и богомдани и фаворизовани и 
маргинализовани и аутсајдери. Намирени, подмирени, измирени, 
умирени биће сви. Српски научници су нашли соломонско реше-
ње за све оне који ћуташе ко нојеви високо уздигнутих глава, очију 
већих од мозга. Престаће подметања, цензурисања, саботирања, 
опструирања и уплитања сваке врсте.

Најобичнија матрица, рекле би јуноше са Факултета непри-
мењених наука, а ми би можда требало да крикнемо као Едвард 
Мунк или да рекнемо архаично, сад већ, мала матрица за човека, али 
велика за човечанство. 

Но, није све тако светло како се чини при првом бљеску. Мла-
ди научници су сигурно чули за стари израз леп као лутка, који 
би се недвосмислено могао односити на њихових руку дело. Може 
бити да ће Агатон Крстић и остати само лутка, заувек светлосним 
годинама удаљен од последњег изданка боемске школе. Он неће 
баздети на брљу и јефтин дуван из првог бирцуза и још јефтиније 
келнеруше скинуте са последњег шанка. Неће тражити жртву за 
гњаважу док рига по другима или у себи. Неће се либити да чак и 
поред гробља запева у заносу на сав глас док се и давнопочившима 
не посударају кости. Неће успети да уцвели ни најросније срда-
шце својим одласком код друге или пак у привремени делиријум 
тременс. А како би и могао, кад он нема лед срцеломца већ срце 
ледоломца. Чак и такав, са изгледом чивилука од слонове кости, он 
поседује софтверску предност звану ДУША. 

Агатон Крстић никада неће написати тако дирљиво дело 
попут Јадника, неће никога разнежити попут Јесењина нити дове-
сти до перпетуалне ерекције као Марио Варгас Љоса док лист за 
листом клизи између корица. И док се свако душом обремењено 
биће стресе на саму помисао на Паганинијев 24. каприћо назван 
Ђавољим трилером, ваш трикстер програм неће одмаћи даље од хо-
рорца. Сасвим је друго нешто када клавир падне некоме на главу и 
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када неко падне на клавир. Једно је трагедија, а друго комедија (да 
изузмемо цепидлачење у ком је случају већа штета настала). 

Комедија где ли је смарте? 
Комедија није хиперпродукција књига у Србији. То нипошто. 

Комедија није што влада свеопшта скрибоманија. Пишу људи зато 
што им се пише. Пишу људи јер су – људи. Највише пишу када 
завладају немаштина и незапосленост. Пише народ надарен за пи-
сање. А шта ће друго? А ко ће него ми? Зар робот један, усисивачу 
налик? Банално је више бусати се у груди хипотезом да смо, од све-
коликог доприноса људској еволуцији, ми тек некакви изумитељи 
виљушке за набадање. С пуним се правом можемо представљати 
пред целим светом са пером у руци (и то они који грицкају перо, 
који се растављају на кваркове док не изнађу прикладну реч); јер 
ми то и јесмо – прави епигони тј. покољење родоначелника ере 
писмености која пушта корење још много пре винчанског пери-
ода. Од доба клијања дођосмо тако до хиперпродукције, односно 
доба бујања. То је наша архетипска заоставштина, а не нуспродукт 
рђавог менталитета. Злонамерници само могу, што по кулоарима, 
што јавно, износити мишљење да је све то плод наше доконости. 
Желе анатемисати овдашњи живаљ као непоправљиве ленштине 
које ни за шта друго не знају до за доколичарење. 

Ти исти долћефарњентисти за дубље објашњење глагола до-
конати нису кадри, нити ће икада бити, док год избегавају да се 
окрену својим прецима, надносећи се над огледало као да је бунар, 
а не благотворно извориште. 

Ослободити се страха и пробудити национални понос је ма-
трица спаса. А не матрица: пропалитет – медиокритет – квалитет. 
Да пропалитет пропагира медиокритет и анестезира потрошач-
ко-бирачко тело, а да квалитет скрајњава и игнорише, док не иш-
чезне као пар неиспиљених јаја под најездом климоглаваца. Због 
истородног страха и писци постадоше перца са поветарца. Разлог 
за скрибоманију је најлакше наћи у недоумици, индивидуалној и 
колективној – јесмо ли остварени или неостварени? Много је теже 
загребати по проћелавом већ мозгу – да ли је нешто, и да ли смо 
ми сами, оствариви или неоствариви? То нам ваља издоконати. Не 
трагати искључиво за сензацијама као што ће нам, колико сутра, 
Агатон Крстић поповати како се справља бестселер, већ се покло-
нити и почети као најплоднији писац бедселера. Пружимо једни 
другима међуручје и наступимо у колективном спорту званом жи-
вот као кохерентна група, а не као индивидуе задовољне својим 
сопством које није ништа друго до друштво вишеструких лично-
сти. 
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Пример да се може, показала нам је управо књижевна ели-
та. Свеколико списатељство поста никад уједињеније, као што већ 
бива у Срба пред претњом више силе или, не дај Боже, светског 
рата. Сложно се окупише и УКС и СКД и Крокодил и Женско 
писмо и оно друго, и читав Врвеж сабра се под једну шљиву. На 
тај својеврсни соаре овога пута нису добили позивнице скандал-

-мајстори већ скандал-дунстери. Тако је, повикаше сви у глас који 
нису жељни тренутне сатисфакције. Никаква помпа, стерилним 
јаловићима нек помогну они што пате од логореје, резервисане 
ексклузивце унапредити у моделе за свршене студенте Факултета 
примењених уметности, а ледоломцима прокрчити коров да им се 
срце бар протегне пут звезда. 

Српски генијалци, што знају сад већ и у MIT-у, не мирују, те 
спремају нови пројекат. Овога пута намерачили су се на сферу му-
зике. У последњем обраћању јавности вођа тима са ФНН-а указао 
је на дугогодишњи проблем плагијата у тој области, те најавио раз-
рачунавање са кривотворцима, квазиаранжерима и осталим сму-
тљивцима. Крај им се ближи у виду музичког форензичара, опет, 
наравно, нељудског дизајна, али како је апострофирано – не и 
нехуманог издања супервизора. Посебно је наглашено да се више 
неће гледати кроз прсте онима што гледају да прођу кроз трепћу-
ће светло. 

Изрека на младима свет остаје у новије доба би се могла пре-
формулисати у – на младима свет опстаје. Зато, ипак, укључимо 
ротационо светло, поучени барем апокалиптичним писцима Тер-
минатора, Матрикса, Аватара etc. 

Надајмо се да ће творац Софије задржати мудрост, да се 
NASnet неће претворити у MASnet, да ће Хармони остати на нивоу 
гуме на надувавање, да ће Сем остати само виртуелни кандидат за 
председника, Шели да неће створити још грднијег Франкенштајна. 
Надајмо се да Агатон, како смо га крстили по угледу на лик из Ну-
шићевог Покојника, не само што неће своју вајну обитељ издашно 
опскрбити, него нам све(т) неће приграбити у своју корист.



62

Иван Лазић

ВИЗИТА

Било је то у болничкој соби. Дванаест кревета. Дванаест несрећа. 
У ноздрви мирис трулог меса. Као у зрцалу: некроза људског тки-
ва, некроза сивих зидова. Воњ стеже плућа. Слух: немушти људски 
гласови. Причају бол. Свако свој. Мува... две... неколико. Круже и 
ликују над беспомоћношћу. Привучене својом исконском сврхом – 
слећу на плен. У кревету до мене дремао је један од дванаест. Јунак 
ове драме. 

Звао се Вид. Стварајући мапу у кортексу, хипокампус мог ума 
га је сачувао од свакодневне деменције. Али не памтим га по несва-
кидашњем имену. Његов лик је нестао у галерији заборављених. У 
животу нас није повезала размењена мисао. Ни реч. Не чух њего-
ву исповест, нити приче из детињства, сећања на поразе и успехе. 
Не знам шта га је чинило срећним, нити које несреће су га дефи-
нисале. О његовом животу, дакле, нисам знао ништа. Чему онда 
ова каприциозна приповест са зрном соли? У чију корист? Је ли то, 
просто, Lapsus memoriae? 

Као у класичној драми, на отисак тастатуре смешта се пери-
петија. О његовој смрти... знао сам све. 

Пишем ли онда о Виду? Или пишем о смрти? Или је прича о 
Виду и његовој смрти, заправо, прича о животу? Одгонетање тај-
них струна невидљивих оку равнодушно загледаном у свакодне-
вицу? Оку што у уму не оставља знак питања. Или узвика. 

Вид је дијабетичар. Ране на његовим ногама су површне. На-
стале у клинчу два аутомобила који се претичу заведени људском 
брзоплетошћу на фрушкогорској цести. Ипак, површне ране не 
зацељују. Дуго. Он ћути стегнутих зуба... и усана. И спава. Или 
дрема. И јаукне понекад. За њега овај свет је тешко видљив. За нас 
је његов потпуно невидљив. И око њега и око нас је трећи свет 
утонуо у равнодушност. И хода њоме потопљен. Хладни погледи. 
Хладни прсти. Бели мантили. Визита и такозвана терапија. Јутар-
ња. Након ње – доручак. Болничко причешће за преживеле. Без 
вина и тајног обреда. Форме ради. 

И не слутим да сам неми сведок инцидента свеопштег бесми-
сла. Или од свега скривеног смисла. Трагедија без експозиције и 
размицања завеса. Површно слушам негодовање новопридошлог 
пацијента. Чему лак оброк од бајатог хлеба измрвљеног у млеку 
које мирише на устајалу донацију у праху кад је његова операција 
заказана за туце дана? Мисли ми одвлачи неуобичајен жамор. Гла-
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сан смех. Повластица незабринутог света. Пракса. И ученици рав-
нодушни за сврху исте. Ко би слутио да су то кулисе за драму што 
за трен стиже до епилога. Ни налик оној у причи и театру. Вид са 
површним, безопасним ранама није могао да се храни сам. Гутао 
је тешко. Помоћ је стигла у виду ученице и обилног доручка: твр-
до бареног јајета и виршле и позамашног парчета хлеба. Жамор 
је надгласао чудан звук попут крика заустављеног у грлу. Хропац. 
Вапај за ваздухом. Вид се гушио. 

Ноншалантну конверзацију лаких нота надјачала је паника. 
Интервентна екипа је навикла да буде господар људског живота. 
Да га задржи у руци. Или испусти из ње. Рутински. Нетипично: 
тубус не стиже до душника. Покушај. Још један. Збуњеност. Бес. 
Врхом медицинског инструмента лекар вади комад тврдо кува-
ног јајета и виршле. Довољно за неколико минута без кисеоника. 
Вид је изгубио свест. Главна сестра хистерише и збрка добија епи-
лог: погрешан доручак за погрешну особу у погрешном тренутку. 
Уместо каше од хлеба и млека. Мук. 

Следећег јутра је и до нас допрла вест: Вид је умро. У соби 
за интензивну негу. Рутински: сестра у белом делила је терапију. 
После визите.
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Снежана Милојевић

МУШИЦЕ

– Немојте, сестро, ту руку. Немојте, моoooлим вас. Већ сте ми 
два пута пробушили ту исту вену! Што сте такви?! Име вам је јако 
лепо – Нада. Надам се да схватате да ми се ваше име искрено до-
пада.

– Пусти песницу!!!
– Како ћете ми пронаћи вену ако пустим песницу? Кажете да 

ми вене нису довољно видљиве...

***
Подлив на подлактици прави искорак у односу на боју зидова бо-
лесничке собе. Њихова нијанса би требало да у пацијенту добро-
вољно призове у сећање зреле кајсије. Да, оне укусне, зреле кајсије, 
које нису превише сочне, као што могу бити длакаве брескве. Или 
оне друге – без длачица. Ужелела сам се брескви из којих при сва-
ком угризу цури сладак лепљиви сок.

Убод непотрошиво пече, а онда убодено место натиче. Морам 
да сачекам да убризгавање одмакне и оток буде видљив. А кад че-
кање достигне метастазу, позовем сестру. Тек онда ће доћи.

Јуче сам на тренутак, у кућном мантилу, истрчала испред 
болнице. Тамо су ми сељаци који ту на неколико тезги продају по-
врће дали који набубрели лист свежег купуса. Зеленим листовима 
покривам болне модрице и чекам да њихова срж исцрпи намерну 
грешку. На одељењу, несхватљиво, за то немају решење. Немају ни 
најобичнији завој, онај нерастегљиви. То ми је донела другарица 
која ради у болници. На њеном одељењу и даље опстају таква ме-
дицинска помагала.

Зидови нашег уточишта су танки, све се чује. Чујем да иду 
од кревета до кревета и сваком, без обзира на старост, говоре како 
има лоше вене. Зашто сваком, у поверењу, кажу да има лоше вене? 
Другарица која ми је донела завој рекла је да не треба да бринем. У 
савитљивим болничким правилима то је тако: свака клиника је по-
приште различитости. Рецимо, на одељењу где лежим сви су без-
условно љубазни. И не само то: „Они традиционално цепају вене! 
Знаш каква сам била нагрђена кад сам ту лежала“, додала је моја 
другарица с другог одељења. Повлашћену информацију јавља ми 
телефонском поруком, такве ствари није паметно пружати на за-
довољење танким зидовима и углачаним плочицама места у коме 
трагам за здрављем.
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Подне је, субота, атмосфера је пред експлозијом. Температура 
прелази тридесет и пети подељак. Завршио се још један пијачни 
дан у граду и избацио свој испљувак. Свуда су отворени прозори, 
промаја би требало да растера бактерије и вирусе из болесничке 
ауре. Горчина нас опхрвава док чезнемо за свежим ваздухом.

Они исти кајсијасти зидови напрасно постају истачкани цр-
ним туфнама. Оштром оку неће промаћи да су црне туфне помало 
троме, пуначке мушице. Стижу право са невиних контејнера. Кон-
тејнери су из густо насељених улица протерани баш овде, надомак 
разјапљених прозора клинике која је ушла у ову причу. Пуни су 
распуклих лубеница, одбаченог поврћа, беспотребне изнутрице 
закланих животиња.

Коначно се неко осмелио да наруши једноличност болнич-
ких дана. Велике муве буљавих очију грицкају ми кожу док по-
кушавам да сном прекратим дан. Уколико заузмем позу спавача, 
цимерка заћути и на неко време престаје да прича о својој дијареји. 
Јако је забринута. Ја јој, врпољећи се, завидим на броју година, на-
чину на који их носи и количини здравља које поседује.

Глумљење спавања нема смисла, иако сам смирила капке, а 
моје тело, чији се грудни кош надима у ритму дубоког и успоре-
ног дисања, доживело принудну метаморфозу. Мувља присутност 
обезвређује овај мој труд. Несхватљиво ми је зашто су напустиле 
сметлиште са разноликим избором отпадака. Можда их привлаче 
суморни болнички мириси. Или су бактерије које носим у себи 
заводљивије од оних са контејнера.

Толико је црних тачака по мени, по жени која дели собу са 
мном, по наочитим детаљима собе; новим плочицама; постељини 
на којој се јасно види да је донација града Гетеборга... Име Гете-
борг, на одбаченим постељинама које су неартикулисаним путе-

-вима стигле овде, смирује ме. Сажимам се у талоге сећања, док ми 
сáмо име града ставља на капке слике од којих занемим. Задржаћу 
се, колико год то дуго буде могуће, на неком од шкртих острва ге-
теборшког архипелага.

Светлост обојена снагом жутих венецијанера декорише цр-
нило. Моје видно поље су заузели пушачи, који седе испод тужне 
врбе са канилама на подлактицама. Са израженим нагоном за са-
моуништењем, чекају посету. И ја примам посету на истом месту. 
Осим тога, могуће је помно седети на клупицама око фонтане ис-
пред интерног одељења. Тамо сам водила друга из детињства, који 
је, руководећи се прецизним билансом поступака, дошао да ме 
посети. Пили смо сок на цевчицу и јели чоколадице, као некада 
кад сам била здрава. И седели на клупама излизаним од жамора 
разговорљивих људи.
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Другарице сам водила у украс самоутамничења – болнички 
летњиковац. Привлачи мушкатлама које висе из издужених пла-
стичних саксија. Била сам врцава, духовита, насмејана, све време 
носећи бреме ужаса покренутог страхом да ми више неће доћи 
у посету. Зато нисам набрајала све своје болести, болна места на 
исцрпљеном телу или говорила о пуначким мушицама које су ме 
стрпљиво чекале да се вратим назад.

Стигле смо и до утопистичког сажетка – како би један кон-
церт, који би одржале сјајна пијанисткиња и врхунски мецосопран 
(то вам говорим о својим лепим, здравим и талентованим другари-
цама) донео оздрављење у космичком смислу. Прогутале смо своје 
разложне мисли, док се простор око нас пунио људима који излазе 
напоље и краду свежину вечери.

Кроз прозор гледам болничке раднике ноћне смене. Као да 
лебде, пресвучени у своје маскирне униформе. Прича би можда 
сад захтевала извесност – као да лебде у белим мантилима. Али то 
не би била истина. Униформе су несхватљиво различите, непри-
лагођене митском лику здрвственог радника. Природно је да такве 
ствари свако замишља на свој начин. У мојим сновима су у белом. 
И на крају сна прездравиш. Прездравим. Немам у овоме баш пуно 
искуства.

Мрак је прекрио болнички круг. Ућутала су светла у ходнику. 
Покушавамо да одбауљамо у сан.

Сутра је недеља. Сутра ће сви, заробљени ишчекивањем, се-
дети испод тужне врбе и чекати посету. Узнемирени пушачи ће 
изгорети више цигарета него обично, а хистерични непушачи 
претеривати у куповини слаткиша.

Седим испод тужне врбе. Видим да сам, с прозора болесничке 
собе, у свом кадру изоштреном жутим венецијанерима, све погре-
шно видела. Реч је о три брезе чије су се крошње спојиле у једну 
лепу и достојанствену целину, која мени, питам се и сама зашто, 
изгледа тужно. Травњак иза клупа залива се прскалицом. Кракови 
водених оштрица боду нас у леђа, али и даље ту седимо. Глупо је 
да стојимо.

И тако је некако стигао понедељак. Рекли су нам да изађемо 
из својих соба. Главна сестра је носила у руци највећу боцу смрто-
носног спреја против натеклих, тромих мушица. Кад смо се врати-
ли назад, зујање се више није чуло. 

Легла сам на свој улегнути душек, пресавила неколико пута 
јастук и ставила патрљак под главу. Резигнирано трошим тренут-
ке до доласка сестре која дели терапију. Пре тога сам с руке риту-
ално свукла лист купуса.
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Владимир Папић

ЗЛАТНО ДОБА У КЊИЖЕВНОСТИ 
ДУБРОВАЧКОГ ХУМАНИЗМА И РЕНЕСАНСЕ

Aurea aetas, према тумачењу Светлане Слапшак, јесте „књижевни 
мотив утопијског карактера, пројекција времена среће и правде за 
људски род у прошлости или у будућности.”1 За њега су знали и 
стари Дубровчани, који су, иако свесни своје културне, политичке 
и економске супериорности над суседима, поседовали сентимен-
талну тежњу да представе златно доба у ком Република још није 
постојала, као ни проблеми који су мучили њено становништво. 
Иако период ренесансе данашњем човеку може личити на пред-
ставе античке Аркадије, постојало је и његово наличје, које се није 
огледало само у социјалној неправди2 и људима нахвао3, које у ко-
медијама критикује Марин Држић, већ и у свакодневном животу 
у великим градовима, чије се одлике могу поредити с раблеовски 
оштрим приказима прошлости у савременој књижевности, какве 
даје Патрик Зискинд у делу Парфем4, као и нобеловац Жозе Сара-
маго у роману Седам Сунаца и Седам Луна.

Тако су и Дубровчани, инспирисани антиком5, у, према изве-
сним ауторима архетипску представу сатурналијског доба, хтели да 
инкорпорирају елементе наслеђа града подно Срђа. Први књижев-

1 С. Слапшак, Златно доба, у: Речник књижевних термина, прир. Д. Живковић, Бео-
град, 1992, стр. 941.

2 „Уз богатство извесних слојева дубровачког друштва из XVI века ишла је напоре-
до и тешка беда других и још бројнијих његових слојева; уз деценије благостања 
пристизале су и деценије глади; уз успехе и дуге године мира, долазили су и 
порази и часови паничног страха; уз примере законитог и правичног владања, 
виђали су се свакодневно и примери суровог угњетавања слабијих, аристократ-
ске обести и племићке самовоље.”, види у: М. Пантић, Предговор, у: М. Држић, 
Дундо Мароје, Београд, 1968, стр. 8.

3 „НАХВАО, прилог, ријеч коју Марин Држић спомиње само у првом прологу 
комедије Дундо Мароје (двадесет пута), означавајући њоме искварене, лакоме, 
завидне, уопће зле људе, супротност разумним и мудрим људима назбиљ.”, види 
у: М. Татарин, Нахвао, у: Лексикон Марина Држића, електронско издање, http://
leksikon.muzej-marindrzic.eu/nahvao/.

4 „У вријеме о коме говоримо владао је у градовима смрад какав ми, модерни 
људи, једва можемо да замислимо...”, види у: П. Зискинд, Парфем, Подгорица, 
2014, стр. 7.

5 „Грци и Римљани причали су бајке о златном добу и срећним краљевствима 
Крона и Сатурна (када су, према Хесиоду, људи живели без брига, били вечито 
млади, земља им је пружала храну а да ништа нису морали да раде, смрт их увек 
затицала у сну).”, види у: У. Еко, Историја митских земаља, Београд, 2014, стр. 
147–148.
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ник који ће бити поменут у овом раду, латиниста и poeta laureatus, 
Илија Цријевић, у недовршеној поеми/фрагменту епа, De Epidauro, 
чини инверзију, испрва ламентирајући над пропашћу старог, па-
ганског града Епидаура, антиципира његово дизање из пепела, по-
редећи га с Фениксом, који треба да прижељкује свој крај, јер ће 
га заменити још сјајнија, хришћанска, Ragusa. Овакав однос старог 
према новом би се могао посматрати кроз призму тумачења Ес-
хиловог Окованог Прометеја6, Љубомира Црепајца: „Овај део драме 
(где Прометеј хору детаљно износи каква је све доброчинства учи-
нио за људски род) показује и то да се Есхил одриче представе о 
некадашњем златном веку и погоршања прилика људског живота, 
које је, према миту, затим дошло. Он прихвата супротно станови-
ште које је заступала прогресивна јонска наука: људски живот се 
није погоршавао, него се, напротив, усавршавао...”7

Цријевићево дело аналоган став да златни век тек долази илу-
струје на следећи начин: 

Не тугуј због своје будуће несреће, / кад је награда тако велика и мно-
гострука, не захтевај да се славе твоје победе, несрећниче, / већ тражи, 
смртниче, ново рушење, кад ћеш ипак, / умрети. / Јер грех је заустављати 
пропаст која ће донети рај. / Ти си сад уједно двоструки Епидаур; један 
ћеш бити/небески, заблистаћеш од највишег круга сјајније / придружен 
новим звездама; други ћеш израсти / на земљи, јер ће те грађани, што 
умакоше на врхове / брда, обновити, кад се боља судбина врати. [...] Шта 
још треба да урадиш од великог и напорног / посла, / које ти приватне 
и јавне зграде унутра остају; / колики ће се новци дати на нове храмове 
/ вишњима, ни водовод, луке и камене путеве, / какве ли ћеш то радом 
и трудом изнова подићи! / Од садашњег рода какви ће ти потомци доћи: 
/ Ту ћеш се, променивши име, звати само / Рагуза; нећеш се кајати што 
се пренесен овамо / пресели, / постаћеш за вечна времена чувен и сјајном 
ћеш / племству процветати поново. У трајној слави / блистаће твој 
отмени род што никад неће нестати и ни у једно доба се неће изменити 
[...] / Али ћеш имати наследнике / врло чувене по карактеру, правед-
ности, побожности, / у миру и рату; бесмртни богови уписаће њихова 
/ имена / у календар [...] Изузетна твоја марљивост и стални напор 
пружиће ти / све: / трговина ће те морима везати с далеким / земљама, 
видећеш користи у целом свету. [...] подједнако ћеш се богатити са свих 

6 Слично је било и у старој античкој комедији која је исмевала тадашње демаго-
ге, „у Кратетовим Животињама, на пример, животиње су саветовале људе да их 
више не једу, него да се поврате к биљној храни, па ће опет осванути срећна 
времена.То је опет дало прилику да се ствар окрене, тј. да се исмеје романтично 
идеалисање примитивних народа.”, види у: М. Н. Ђурић, Историја хеленске књи-
жевности, Београд, 1971, стр. 341.

7 Љ. Црепајац, Предговор, у: Есхил – Софокле – Еурипид, Трагедије, Београд, 1968, 
стр. 11.
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страна света. / [...] Тако ћеш лако хранити обилат подмладак / који ће 
ти даровати милостиво небо; ако ли га икад / намучи тешка немашти-
на, њу онда ваља сматрати даром, јер ће баш она створити довитљиве / 
умове, карактере и развити науке, она ће бити плодна у стварању људи, 
од њена је духа / потекла богата марљивост а нестала вечно одвратна / 
тромост, нерадна и лења раскош. [...] Ти само образуј људе, / примерима 
их подучавај, / мене / у првом реду поштуј. Тако у свему врлини предан, 
/ у изобиљу ћеш живети, јер Бог и рад дају све.8

Хуманиста Цријевић овим делом уводи тему која ће у рене-
санси, најсјајнијем периоду Дубровника, у конвенционалнијем 
облику разрадити неколицина аутора, међу којима су и писци 
рода Држића, поменутог у Епидауру, стриц Џоре и синовац Марин.

Џоре Држић, уз Шишка Менчетића највећи петраркиста на-
ших крајева, пише еклогу Радмио и Љубмир9, најстарију дубровачку 
пастирску драму10 на народном језику; дијалог два пастира – једног 
рационалног, Радмила, и једног затрављеног, Љубмира, роба11 љу-
бави према хтонском бићу, вили, која води у пропаст. Ово одговара 
поетичким одликама буколичке књижевности, која у амбијенту Ар-
кадије приказује љубавне згоде и невоље пастира12. Још од Теокри-
та из Сиракузе на Сицилији, појављује се сентиментална „потреба 
за бекством у идеални пољски, пастирски свет, у неку врсту златног 
доба, које не познаје материјалне невоље и изопачености градског, тј. 

8 Г. Покрајац, Поетика и реторика Илије Цријевића: Студије и расправе Даринке Гра-
бовац, Нови Сад, 2013, стр. 77–80.

9 Ваља поменути и да су Радмио и Љубмир универзална пастирска имена, те их 
срећемо и у Држићевој Тирени и у, за критику најуспелијој дубровачкој пасто-
рали, Гундулићевом делу Дубравка, које настаје у епохи барока, иако ову, ка-
рактеристично ренесансну врсту, тада смењује мелодрама. Џиво Гундулић, као 
представник властеле, бира баш овај облик да би у аркадијском амбијенту але-
горијски исказао своју забринутост услед све веће декаденције Републике.

10 „Joanna Rapacka жанровску ознаку еклоге донекле изједначује с ознаком пастир-
ске драме, иако под еклогом подразумијева нешто рудиментарнији облик favole 
pastorale. Притом истиче да је текст Радмио и Љубмир прави примјер драмске 
еклоге [...] Џорин текст проматра и у контексту пов. развоја жанра драмске иди-
ле, истичући притом да је Радмио и Љубмир ‚само скромна еклога, док је Тирена, 
од аутора одређена као комедија, од повјесничара књижевности називана раз-
нолико [...] врло амбициозно дјело...‘”, види у: Л. Рафолт, Еклога, у: Лексикон Ма-
рина Држића, електронско издање, http://leksikon.muzej-marindrzic.eu/ekloga/. 

11 Мотив ропства је карактеристичан за стару дубровачку књижевност (види, на 
пример, Историју од Дијане М. Ветрановића); како су били трговци, Дубровча-
ни су се суочавали с опасношћу од пирата, а тако и потенцијалног заробљавања. 
И у Дубровнику се робље продавало на трговима, све до 1461. године, када је 
укинуто ропство, што је Републику учинило једном од првих европских држава 
које су се одлучиле на такав потез. Често се срећу историјски неутемељене тврд-
ње да је Дубровник прва држава која је укинула ропство.

12 До Марина Држића се у дубровачкој пасторалној традицији јављају само nobili, 
док он у Тирени уноси инвенцију у виду узмножних и убогих пастира.
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дворског живота.”13 Тако и први стихови еклоге Џора Држића гласе: 
„Мој драги Љубмире, што туј меу кнезови? / А овце тве тире по горах 
вукови?”14 Радмио наспрам слике охолих жена15 и њиховог погубног 
утицаја16 ставља и слави буђење пролећа, такође карактеристичну па-
сторалну тему, којом га позива да се врати златном добу сопственог 
живота у благостању, евоцирајући успомене на радости у Аркадији:

Са мном се јур врати на драго пролитје, /
ох, липо т’ сад цафти разлико све цвитје!
Из земље све ниче, и биља крипосна /
цвијетком се сад диче тер збира к’ их позна.
Прима се још зелен по гори камени, /
горки по њој пелен цвитком се румени.
Лиском се одива све дубје и воће /
под кијем си сјен бива кад трудан ки дође.
Поље се зелено одасвуд укреси /
тер цвитје црвено и бијело замијеси.
Љубица и ружа, ох, љубко т’ мирише /
да срце и душа од сласти уздише.
Гиздавих сељанка сада су све хоре, /
не свршив још санка ране ве’ при зоре.
Туј сурле, туј дипли хитро им узсвире, /
а бубањ најлипли уза ње удире.
А оне т’ без вари у пјеснијех дан трају /
и танцем с овчари под убрус играју. [...]
Из јама тер звјерје к ливади гре равни /
ни се у луг крије, пасући по равни.
Кб сапте слједници и с хрти брзими /
тјерају бачници и ми још туј ш њими!
А птице све дробне одасвуд лијетају, /
меу собом пособне љувено спијевају.17

13 С. Стипчевић, Пастирска (буколичка) књижевност, у: Речник књижевних термина, 
стр. 574.

14 Џ. Држић, Радмио и Љубмир, електронски запис, https://sr.wikisource.org/sr-el/
Radmio_i_Ljubmir.

15 Држић овде изједначава виле и госпође, говорећи како им несрећни љубавник 
служи за шпотање, док је успех када га у потпуности униште. У овом делу разум 
побеђује снага ирационалне заслепљености љубављу, чак и када се мора бирати 
између ње и највећег пастирског блага, стада, које је света обавеза сачувати.

16 Погубност охолости је карактеристична тема, како петраркистичке, тако и 
барокне поезије; Џ. Гундулић је помиње у иницијалним стиховима Османа као 
одлику протагонистове младости која ће га упропастити.

17 Џ. Држић, Исто.
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Марин Држић, „највећи песник југословенске ренесансе”18, како 
га назива Мирослав Пантић, током свог романескног живота није 
имао много времена за писање. Дум Мариновопус, иако обимом 
скроман, успео је да обухвати импозантан распон жанрова, али је 
аутор златним словима у историји јужнословенских књижевности 
остао уписан због комедија. Иако је Држић писао и рустикалне/
митолошке еклоге и пастирске комедије (Тирена, Венера и Адон, 
Плакир, Хлад), у овом раду пажња ће бити усмерена на први пролог 
Држићевог најславнијег дела, Дунда Мароја, и његову етичку улогу. 
Само представљање опсенара Дугог Носа као „негроманта19 од Ве-
лицијех Индија”20, указује на утицај митских представа на аутора. 
Држић познаје четири Индије: Велиције, Малије, Новије и Старије, 
али остаје непознато да ли преузима западноевропску слику свог 
доба о Индији21, античке узоре, или су оне производ његове ау-
торске ингениозности. Након поздрављања публике у Вијећници22 
Републике, где је први пут, о карневалу 1551. године, ова комеди-
ја приказана, Дуги Нос започиње приповест о свом имагинарном 
путовању у Старе Индије. Негромант описује тамошњи живот као 
савршен, идеал који је постојао у прошлости, златном веку, где „не 
има имена моје и твоје, ма је све опћено свијех, и свак је господар 
од свега”23, за чим се ламентира у оновременом Дубровнику24, где 
су постојале велике класне разлике. Држићева верзија Утопије је 
комедија чији пролог даје величанствену алегорију о томе како су 
људи нахвао преузели земљу од људи назбиљ25, а сама драмска врста 
коју Држић пише представља борбу против лоших и пакосних 

18 Песништво ренесансе и барока, прир. М. Пантић, Београд, 1968, стр. 107.
19 „Индија, земља богатства, мудраца, пустињака, чудовишних људи и животиња, 

сматрала [се] и земљом чаробњака.”, види у: К. Gönc Моачанин, Индије, у: Лек-
сикон Марина Држића, електронско издање, http://leksikon.muzej-marindrzic.eu/
indije/.

20 М. Држић, Дундо Мароје, Београд, 1968, стр. 21.
21 „Средњовековне мапе су Еденски врт смештале у некакву далеку и неодређену 

Индију.”, види у: У. Еко, Историја митских земаља, стр. 149.
22 Драме су се изводиле на пировима, у господским салочама или на пољани пред 

Кнежевим двором, а „само је комедија Дундо Мароје имала част да јој достојан-
ствени и строги дубровачки сенатори укажу ретко гостопримство уступајући за 
њено представљање репрезентативну салу Великог вијећа.”, види у: М. Пантић, 
Предговор, стр. 10.

23 М. Држић, Исто, стр. 23.
24 Држићево незадовољство ескалира пред смрт, 1556. године, када фирентинском 

војводи Козиму и Медичију пише завереничка писма, покушавајући да укаже 
на проблеме у политици оновремене Републике, која њен народ, према Држи-
ћевом мишљењу, воде у пропаст.

25 „[...] људи нахвао уселише се у ови наш свијет у вријеме кад умрије благи, тихи 
разумни старац Сатурно, у златно вријеме кад људи без злобе бијеху.”, види у: 
М. Држић, Исто, стр. 25.
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човичуљака, барбаћепа и жвирата. „Тако је Држић својој комедији 
давао једну нову димензију, коју смо често склони да сметнемо с 
ума, али до које је и њему било необично стало: комедија треба да 
буде ‚смијех‘ и забава, и то је њена врло важна функција, али она 
мора да буде и ‚наук‘ и ‚доктрина‘, и то је њена исто толико важна 
функција.”26

Када у фебруару 1548. године Марин Држић први пут при-
каже пастирску еклогу Тирена, уместо славе доживљава осуду, кле-
вете и понижење. Неретко је овај uomo universale, који се опробао у 
многобројним занимањима, од собара до ректора универзитета у 
Сијени, долазио у сукобе с критиком, која му је овај пут подметала 
да је плагирао остарелог Мавра Ветрановића, већ доказаног дубро-
вачког књижевника. Ветрановић, сада усамљени бард на острву 
Светога Андрије пише Пјесанцу Марину Држићу у помоћ, којом јав-
ност позива да слави Држића, „ки пјесанце рајске поје / а никога 
не подкрада”27, чиме указује изванредну част и пријатељску на-
клоност оклеветаном песнику, које ће заслужено место у светској 
књижевности добити тек у наредним столећима.

Скоро да и нема форме коју М. Ветрановић није укључио у 
свој опус, како љувене, тако и религиозно-моралистичке тематике, 
комбинујући средњовековну, ренесансну и зачетке маниристичке 
стилске формације. Поред пасторално-митолошких призора Дија-
на и Ловац и вила, Ветрановић пише и сатиричну Пјесанцу: Аurea 
Аetas, описујући идеалтипско друштво у ком нема личне својине 
и вишка који би створио класне разлике.28 Након исказивања нео-
платонистичке идеје о божанском надахнућу, на какву неретко на-
илазимо у пјесанцама овог аутора, следи опис златног века стављен 
као опозит екстремном пороку и декаденцији времена настанка 
ове сатире. „Опис златног доба, мотивски везан уз предложак, ам-
плифицира Овидијева двадесет и четири хексаметра из првог пје-
вања Метаморфоза.”29

Архетипско сатурналијско доба аутор види као земаљски рај, 
у ком је „чловјека и жене / одјећа од коже, и ту не стројене, и од 
листа смоквена30 / чловјеку нека јенага пут скровена да срамном 

26 М. Пантић, Предговор, стр. 15.
27 М. Ветрановић, Пјесанца Марину Држићу у помоћ, у: Песништво ренесансе и барока, 

стр. 66.
28 Приказ аркадијских крајолика прожима и друга Ветрановићева дела, јавља се 

нпр. у Кампрелином монологу у сказан’ју другом светог приказања Посветили-
ште Абрамово: „..свакој је гора тај уресна зелени, / земаљски како рај, гдје је жи-
вот блажени...”, види у: М. Ветрановић Чавчић, Драме: Посветилиште Абрамово, 
Орфео, електронски запис, на: http://lektire.skole.hr/, стр. 27.

29 Л. Плејић Поје, Заман ће сваки труд, Загреб, 2012, стр. 64.
30 Ветрановић, као бенедиктинац, неретко комбинује античке и библијске моти-
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не остаје”31, није било ратова ни оружја, женског претеривања у 
раскоши, пећина окружена даровима природе32 је била човеков 
хабитат, временске прилике су биле идеалне, чак су и дани сија-
ли златни, а „чловик земаљски, ки вријеме тој бијеше, / на земљи 
анђелски безлобно живјеше”33 у хармонији, миру и љубави, као и 
животиње, јер „овце не ктјеше горски вук заклати”34. Други део пе-
сме чини приказ декаденције и деградације златног доба. Појавом 
гвожђа, то јест, оружја које је од њега сковао Вулкан, а Марс иско-
ристио, нестаје склад и јављају се поделе и егзодуси људи по целом 
свету. Комбинујући елементе хришћанства и античке религије, 
као и Илија Цријевић, истиче значај Церере, која врши прометеј-
ску улогу, учећи људе ратарству, да би у условима који престају да 
буду савршени, могли да опстану и прехране се.Човек новог вре-
мена мења воду вином, које, иако божанско пиће, носи и извесне 
негативне особине и погубан утицај по људске поступке,35 будећи 
анимално у њему. „Пакљени непокој објумил вас сај свијет”36 јер 
Бог не може да трпи раскош у коју је огрезла тадашња дубровачка 
властела, а осим хришћанско-моралистичке поруке о грешности 
инкорпориране у антички мит, где би златно доба представљало 
људско рођење које смењују бронзано и гвоздено доба људског 
живота које карактеришу грехови, узрок ове пјесанце можемо по-
тражити и у оновременим дешавањима у самој Републици, као 
што је одлука о ограничавању луксуза.

Архетипску представу о Аркадији, Дубровчани, класично 
образовани и ренесансно незадовољни тренутном друштвеном и 
политичком ситуацијом, успели су да пренесу у оквире свог гра-
да, времена и историје. Једна од омиљених ренесансних тема јавља 
се још код латинисте Илије Цријевића, који златно доба смешта у 
будућност за лирског субјекта, а садашњост за себе као аутора. Пи-
сци из славне лозе Држића, дундо Џоре и братанац Марин, такође 
обрађују ову проблематику; смештајући своје грађане преобучене 
у пастире у просторе Аркадије, Џ. Држић,утемељујући пут разво-

ве, уп. са: „Тада им се отворише очи и видеше да су голи, па сплетоше лишћа 
смокова и начинише себи појас. [...] И начини Господ Бог Адаму и жени његовој 
хаљине од коже, и обуче их у њих.”, види у: Библија, ур. Љ. Ранковић, Ваљево, 
2007, стр. 3.

31 М. Ветрановић, Пјесанца: Аurea Аеteas, електронски запис, https://hr.wikisource.
org/wiki/Pjesanca:_Aurea_Aetas

32 Упоредити са: „Погледајте на птице небеске како не сију, нити жању, ни сабира-
ју у житнице; па Отац ваш небески храни их.” , види у: Библија, стр. 790.

33 М. Ветрановић, Пјесанца: Аurea Аеteas.
34 Исто.
35 Упоредити са опијеношћу влашћу у Платоновом тумачењу тираније.
36 M. Ветрановић, Исто.
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ју добровачке световне драме, указује на погубност Љубмирове 
љубави према хтонском бићу, која је јача чак и од свете дужности 
пастира, да брине о свом благу, марви, и ужива искоришћавајући 
дан, како живи и тумачи Вергилијев Коридон. Марин Држић први 
пролог Дунда Мароја користи да би показао како је циљ његове ко-
медије да се суочи и сукоби с људима нахвао, који су заузели цео 
свет, науштрб људи назбиљ, који су постојали за време Сатурнове 
владавине, тако да у овом сегменту дела описи Индије и њених 
звери бивају у другом плану. Мавро Ветрановић, да би испунио 
циљ сличан Држићевом, у антички мит инкорпорира западнохри-
шћанску вертикалу о греху који је разорио златно доба, а прети и 
песниковој Републици, огрезлој у претеривању у богатству и ра-
скоши, науштрб човекових духовних потреба, иако, као и Држић, 
својим литерарним опусом обухвата и дела која на уобичајени на-
чин приказују аркадијске пределе.
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Велимир Младеновић1

КАКО СУ ЖАН РИШАР БЛОК И ТРИСТАН ЦАРА 
ВИДЕЛИ ПРВИ КОНГРЕС 

ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПИСАЦA

I
Жан Ришар Блок

НА ПРВОМ КОНГРЕСУ 
ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ПИСАЦА2

Из недавно објављене репортаже Ж. Р. Блока о путу у Југославију, дајемо 
исечак посвећен првом Kонгресу југословенских писаца на коме је аутор 
присуствовао представљајући француске писце. Овај конгрес био је одр-
жан крајем новембра прошле године.3

Од првe конференције на овом првом Конгресу југословенских 
писаца, уочавам велике разлике у односу на први Конгрес совјет-
ских писаца коме сам присуствовао 1943. године у Москви, заједно 
са Арагоном, Мусинаком, Фревилом и другима. 

Године 1943. совјетски режим већ је седамнаест година био на 
власти. Тај конгрес у Москви био је конгрес рекапитулације, рашчи-
шћавања и сумирања. „Ево шта смо урадили током ових седамнаест 
година, погледајте наше успехе, пројекте, наше недостатке, грешке.”

1 Превод са француског, коментари и приређивање.
2 Први конгрес југословенских писаца одржан је од 17. до 19. новембра 1946. године. Удру-

жење књижевника Србије одредило је за своје заступнике на Конгресу четрдесет делегата, 
толико је одређено и у Загребу. Словенија је послала двадесет и пет, Босна и Херцеговина 
девет, Војводина шест, Македонија шест, док је Црна Гора послала три делегата. Конгрес је 
у име иницијативног Одбора отворио Јован Поповић, потпредседник Удружења књижев-
ника Србије. На конгресу су учествовали и представници страних удружења писаца. У име 
Француске окупљене је поздравио Тристан Цара, а касније му се на Конгресу придружио 
и Жан Ришар Блок. У свом говору Ришар је рекао да се сећа Конгреса писаца у Москви из 
1934. године.

3 Овај текст (Au premier Congres des écrivains yougoslaves) објављен је у француском недељнику 
Француска писма (Les lettres françaises) 17. јануара 1947. године, у броју 143. Француска писма су 
књижевни и уметнички часопис који је настао 1942. године у окупираној Француској. Осно-
вали су га Жак Декур (Jacques Decour) и Жан Пoлан (Jean Pаulhan). Током рата за овај часо-
пис писали су Франсоа Моријак (François Mauriac), Тома Едит (Thomas Edith), Клод Морган 
(Claude Morgan). Од 1953. до 1972. уредник овог часописа био је Луј Арагон (Louis Aragon). 
Француска писма излазе и данас на свака три месеца. Права на превод добијена су 21. априла 
2017. године од тестаментарног наследника дела Луја Арагона, Жан Ристата (Jean Ristat), 
садашњег уредника овог часописа.



А
РИ

С
ТО

ТЕ
Л

О
В 

Д
У

РБ
И

Н

79

79

Године 1946. основана је Народна Федеративна Република Ју-
гославија. Као и у прошлости, имала је само пет година партизан-
ски покрет, пет година војних борби, генијалну политику и дипло-
матију. Требало је само годину дана да нова држава успостави мир, 
ред и администрацију у опустошеној земљи. Југославија је позвала 
своје писце да апелују на попис својих снага у том домену.

Узбудљив призор! Све треба створити, на свему треба радити, 
на почетку смо свега. Ти писци, скоро сви, заменили су митраљез 
пером. Једни су рођени на неким местима на Егејском мору које 
је грчко и православно. Ови други на католичким границама и у 
германскоj Корушки. Неки долазе из Истре, из Сплита и Задра и 
италијански су говорили као други страни језик. Ови други из Хр-
ватске и Славоније (чак и сам Тито) говорили су немачки као дру-
ги страни језик. Писци из Војводине долазили су из краја који је 
вековима потчињен и говорили су мађарски, као што су и Бошња-
ци, Херцеговци, пре него су прешли под аустријску доминацију, 
морали да преживе турски јарам током векова. 

Свима њима Тито је рекао: „Видите ли изазове које Република 
има пред собом? Ви, југословенски писци, како ћете одговорити на 
заједничке потребе? Који део у овом заједничком послу ћете преу-
зети? И како ћете се сами заузети за то?”

Први конгрес совјетских писаца, онај у Москви, одржан пре 
дванаест година, обележен је великим народним учешћем. Совјет-
ски народ, у целини, кроз глас колхоза, индустријских радника, 
железничара, маринаца, одао је признање писцима који су одр-
жали тај конгрес, а било их је шест стотина, Горком који је њиме 
председавао, у сенци Мајаковског, Александру Блоку и Јесењину, 
који лебде над њим.

Делегације се нису ограничавале похвалама. Седамнаест го-
дина искуства су имали да се упознају са совјетским „корисници-
ма”, као и са тиме шта су књиге и позоришне представе тих писаца 
њима донеле. Овај конгрес усудио се да искаже неколико тешких 
истина, изречених са великим ентузијазмом који руски народ зна 
да уложи у дебате такве врсте. 

Нећу умрети задовољан ако не доживим дан када ће на исти 
начин делегације наших поштара, железничара, електричара, ме-
талурга, маринаца и сељака доћи да нас критикују на неком од 
наших конгреса писаца и да нам снажно и – пријатељски изразе 
жеље народног читаоца. 

Писао сам пре овог задњег рата да, по мом мишљењу, један 
Жироду не би изгубио ништа од својих високих квалитета по ко-
јима је препознатљив и који би добро поједноставили задовољства 
која умањују његову вредност, ако би се развила навика да гледамо 
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писце како учествују у слободним дискусијама о својим књигама у 
„клубовима читалаца”. 

Како једно велико искушење Горком и Алексеју Толстоју није 
сметало да се потчине, тако и Мајаковском, једном Блоку стоји да 
читају своје песме на митинзима. 

Природно, овај Конгрес у Београду нуди један сасвим дру-
ги дојам. То је иницијални конгрес. Није било учешћа публике на 
Конгресу. Уосталом, југословенска књижевност још увек је поде-
љена на шест или седам регионалних књижевности које међусоб-
но немају много контаката. То је због етничке и културне разноли-
кости у Југославији, којој она дугује неједнак развој. 

Слична по томе СССР-у, који се простире од обода Средњег 
истока до Таџикистана у западном делу, префињен због Лењин-
града или Одесе, Југославија смешта средњовековна патријархал-
на села и високо индустријализоване регије једне поред других. 

Идеолошки сукоби, проблеми везани за антиклерикализам о 
коме пише Мирослав Крлежа у Загребу, у капиталистичкој и ин-
дустријализованој метрополи, немају ништа заједничко са песма-
ма које пева један пастир каменитих предела Илирије, на којима 
чува своје стадо, у оквиру једног краја који више личи на Одисејев 
крај него на крај трустова. 

Ови контрасти су за југословенску књижевност извор пробле-
ма, али и јемство за богатство. 

II

ИНТЕРВЈУ ТРИСТАНА ЦАРЕ: 
КРОЗ БАЛКАН4

Као отправник културних послова, Тристан Цара је управо завршио се-
рију конференција о француској књижевности везаној за покрет отпора 
у Југославији, Румунији, Мађарској и Чехословачкој. Као што је било и 
са Жаном Ришаром Блоком, представником француске књижевности на 
Конгресу југословенских писаца, сасвим је природно да о том Конгресу и 
земљи у којој се одржавао најпре говори Тристан Цара.

Југославија
Садашњу Југославију чини шест аутономних република и Конгрес писа-
ца ми је дао прилику да констатујем да су сукоби између тих нација, који 

4 Овај текст (A travers les Balkans) објављен је у француском недељнику Француска писма (Les 
lettres françaises) 31. јануара 1947. године, у броју 145. У овом интервјуу Тристан Цара говори о 
Југославији, Румунији и Мађарској. За Mons Aureus превели смо само први део интервјуа који 
се односи на Југославију. 
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су били учестали пре рата, направили места за један колективни нацио-
нални и конструктивни дух који је до тада био непознат у тој земљи. 

Да ли можете да нам кажете нешто о актуелним проблемима који се по-
стављају пред југословенске писце?

Према истраживањима њиховог Конгреса, главни проблем јесте да 
се створи један културни миље и да се широке масе позову да што више 
активно учествују у вођењу земље. Али они поред тога имају да реше 
један други проблем, јер је један велики број интелектуалаца био убијен 
од стране Немаца и већина писаца морала је да заузме место у политич-
ком или војном животу земље. Сада се ради на томе да се они врате сво-
јим активностима.

Да ли је у тој земљи књижевност цензурисана?
У свим балканским земљама које сам посетио проблем који се по-

ставља у култури представљен је према важности: прехранити се, обући 
се и живети рационално, то заправо значи прећи из једне рудиментарне 
културе у популарну модерну културу. Култура није једна некохерент-
на гомила знања, као што нам показује скорашњи пример из Немачке, 
неспособне да се осигура и да не буде одскочна даска хитлеризму. Да би 
била добра, култура мора бити у функцији друштва, оријентисана на 
човекову слободу. Југославија схвата да целокупност појава које се крећу 
од вероисповести до уметности преко уверења и обичаја чини саставни 
део новог друштва који она има намеру да изгради. Наравно, подразуме-
ва се да књижевност, као и наука, ужива велику слободу у целом култур-
ном покрету који има чисто народно обелжје.

Француска култура је пре рата имала великог утицаја у Југославији. Да 
ли је још увек тако?

Да, сликарство је још увек под утицајем Париске школе, али треба 
рећи да је француски културни утицај много мањи него раније. Наше 
књиге и часописи не долазе тамо редовно. Међутим, разговори којима 
сам могао да присуствујем показују да су се две владе ангажовале по том 
питању. С друге стране, Универзитетска библиотека у Београду је, на 
пример, имала велики фонд са француским књигама које су Немци по 
одласку запалили. Енглези су по ослобођењу напунили библиотеку на-
учним књигама, што објашњава између осталог и да је у гимназијама број 
ученика који бирају француски језик као страни пао на 35%, док остатак 
припада енглеском. Неки од њих су сачували велике симпатије везане за 
француску културу, за револуционарну традицију наше земље и влада 
велика заинтересованост за нашу напредну савремену књижевност. 

Могао сам да констатујем, како у Београду тако и у Скопљу, у Ма-
кедонији, и да приметим током једне конференције посвећене корени-
ма наше савремене поезије, да људи, упркос одсуству културних веза са 
Француском, већ познају Арагонове, Елијарове, Касуове и Мусинакове 
песме које сам ја понео са собом да им читам. 
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Неда Спасојевић

МОШО ОДАЛОВИЋ 
БЛАГОСИЉАЛИЦЕ У СВАКОДНЕВНИМ 

ТЕГОБАМА: 
ТЕМАТСКИ ЦИКЛУСИ

Мошо Одаловић је у више наврата истакао као веома значајан 
биографски податак своје пријатељство са Десанком Максимовић: 

„познавао Десанку, познавала ме”.1 У беседи, дана 16. маја 2016. го-
дине у Бранковини, поводом примања награде „Десанка Макси-
мовић” за целокупно књижевно стваралаштво, Мошо Одаловић 
говори о српској поезији за децу, о поезији Десанке Максимовић 
и о својим песмама. Песник овако тумачи развој српске књижев-
ности за децу: Змај Јовино певање је „основно полазиште за све 
песничке нараштаје”; са поезијом Десанке Максимовић и Бранка 
Ћопића наше песништво за децу постаје интензивније и организо-
ваније, а формом поливалентније, док Радовић и Ршумовић уносе 
ведрину. „И ето,” каже песник „мојој генерацији и свима који при-
стижу – скеле-учврслице и трајне, драгоцене грађевине.”2 Овако 
дефинисан развој јесте, заправо, одређење савремене поезије за 
децу и младе, којој и сам Одаловић припада, као споја змајевске 
епохе, затим поезије „златног доба” 50-их и 60-их година и „школе 
београдских лиричара за децу”.3 У простору савремености, без ди-
дактике и испразних педагошких тенденција, са примесама пара-
докса, нонсенса и смешног, Одаловић се потпуно одређује према 
детињству као „забави и игри”, мада и као потреби да се у њему 
учи живот са смешне и ведре стране. Детињство и дечје схватање 
света се не може посматрати као ограничен извор тема и мотива, 
језичких клишеа и образаца. Свет, па тако и дете, непрекидно се 
мења и тако усваја нова животна сазнања и емотивне вредности. То 
песник веома добро зна. Његови стихови, са једне стране, нису оп-
терећени идеалима и романтиком; традиција у Одаловићевој пое-
зији има једно друго значење. У свету где одрасли више „не знају 
да се воле”, свету површне забаве и некреативних игара, разних 

„киндер-јаја”, „грицкалица”, „пасуља” и „боранија” песник пози-

1 М. Одаловић, „Благосиљалице у свакодневним тегобама”, у „Добро јутро, Вели-
ка Хочо” изабране песме, Задужбина „Десанка Максимовић”, Народна библио-
тека Србије, Београд, 2017, стр. 227.

2 Исто, стр. 227–231.
3 Др Воја Марјановић, „Поезија за повратак у детињство”, у „Мој поглед: о 

књигама за децу и младе”, БМГ, Београд, 1996, стр. 55.
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ва на хитно оснивање „Чика Јовине странке”4 и повратак у свет 
обојен Чика Јовином бескрајном љубављу и бригом за дете, али и 
повратак једноставном и јасном (не тендециозно снисходљивом) 
језику и реалним темама и мотивима иманентно блиским детету. 
О естетичким и духовним вредностима књижевног стваралаштва 
Десанке Максимовић, песник говори као о „јеванђеоској тајни”, а 
о њеном увек ведром и озареном лику као о доносиоцу „благоси-
љалица – олакшица у свакодневним тегобама”5. Љубав и брига за 
мале и небрањене, милозвучност матерње мелодије, завичајне боје, 
лепота песничког загонетања и разгонетања прелиће се из стихова 
Десанке Максимовић и у Одаловићеве риме. Од Аристотелове де-
финиције појма катарзе па до савремене примене поезије као лека 
у форми библиотерапије6, и поезија за децу доноси разбибригу и 
утеху, пева о лепоти света и радости живљења. Урођеног ведрог 
оптимизма, снажних виталистичких емоција, тематиком савре-
меног доживљаја дечјег бића и израза увек прожетог притајеним 
ироничним елементима, њиховим стилским одјецима и инциден-
тима, Одаловић сублимира у својој поезији и песништво „београд-
ских лиричара”.

Одаловићева песма своје вредности темељи на најпоуздани-
јем наслеђу српске поезије за децу, али је и израз једног потпуно 
аутентичног и новог песничког света. Ево шта песник каже о својој 
поетици, њеним одликама и циљевима: „Поетику сводим на ла-
жуцкања, преувеличавања, јуначења, страховања, ситне подвале... 
ал само у мери разгоревања дечје маште и узајамног поверења.”7А-
утентичан избор тема, вешт и занимљив приступ, као и необич-
ност и успелост поетског израза јесу вредности ове поезије. 

Теме и мотиви – ‚Песничка енциклопедија живота’8

Детињство је посебна и непоновљива реалност човековог посто-
јања, у коме дете кроз фантазију и игру успоставља прве додире 
са средином. У детињству се дешава „највеће, најсложеније и нај-
лепше откриће [...] Откриће света у себи и откриће себе у свету 

4 Наведени избор песама, стр. 174.
5 Види 15.
6 Питер Хант, „Тумачење књижевности за децу”, Учитељски факултет, Универзи-

тет у Београду, 2013, стр. 217–232.
7 М. Одаловић, „Родна и радна биографија”, у „Добро јутро, Велика Хочо” иза-

бране песме, Задужбина „Десанка Максимовић”, Народна библиотека Србије, 
Београд, 2017, стр. 247.

8 Овим насловом је Драган Лакићевић именовао поговор у М. Одаловић, „Попра-
вљамо низбрдице”, Bookland, Београд, 2006, стр. 113.



84

је највећа фасцинација човека у целом његовом животу”.9 Лирску 
хронику детињства у коме је дете поштовано, равноправно и са-
мостално, Мошо Одаловић сагледава из дечје перспективе и гради 
помоћу најразноврснијих тема и мотива. Теме и мотиве, песник 
црпи из стварносних предела живота, али и из имагинативне сфе-
ре. То су песме о мајци и оцу, о деди и баби, о другарима и драгим 
особама, песме о природи, животињама, песме о доношењу деце 
„на овај бели свет”, песме о одрастању, завичају, песме као игре ма-
ште, чудесне варијације смешног, приче о људима и судбинама, о 
лепоти света и радости живљења, о дечјим стрепњама, радостима 
и жељама. Оивичени личним и националним рамом, Одаловиће-
ви стихови певају о чуду љубави, лепоти свакодневног, срећи по-
стојања, о „божјој улози мајке и о родитељској улози Бога”.10 Јер за 
песника певати значи играти се, радовати се. Песник се заиста по-
играва са одређивањем животињског, биљног, кућног, школског 
и сваког другог света и простора. Песме о кокошки која одлази у 
топлије крајеве, о хајдучењу јарца Јарослава на Дурмитору, о пче-
ли Јевросими испеване су са личним, емоционалним и психо-исто-
ријским искуством које се налази у аутентичном памћењу песника.

Међутим, песников свет надилази и завичај и детињство и 
кућу. Они јесу тачка гледишта, тзв. прва и права мера ствари, али 
се поглед са тог прага простире високо међу „звезде будалице” и 
небеска „висећа језера”, међу високе планине и широка мора. „Ње-
гова отаџбина јесте језик српски, топографија и повесница српска, 
али су песме опште и дечје”.11 И када пева о филозофским и мета-
физичким, „озбиљним” темама, као у песми Бескрајна (наглашава 
их великим словима), тон је истовремено и наиван и игрив, психо-
лошки веома слојевит.

„Ту, ИЗА БЕСКРАЈА, / зар ништа не постоји!? / У том НИ-
ШТА / НЕШТО мора да је... // Дај ми копчу / да светове спојим, / 
за бескраје / правим завежљаје. // Трпам звезде. / Преслажем ти-
шину. / Један бескрај оде ми у мрачно. // Прелиставам / космич-
ку прашину; / не знам тачно / шта је БЕСКОНАЧНО? // Можда 
срце, / када затрепери, / у твом срцу / све бескраје / мери!”12

Слободна игра духовитих асоцијација и досетљивих играри-
ја, где се једни метафизички појмови објашњавају другима, добија 
своје могуће одређење у бескрајној љубави. А бескрајна љубав је 
позната деци. Радозналост и љубав за свет су у основи ове поезије, 

9 Исто, стр. 114.
10 Исто, стр. 116.
11 Исто, стр. 115.
12 Наведени избор песама, стр. 122.
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као и у основи самог детињства. Књижевност за децу има право о 
свему да пева, али ништа не треба сувише озбиљно да се схвати. 
Има ту и озбиљних стихова, оних који недвосмислено говоре да 
је живот мука (М. О. украо ласту, Зочиште). Песник нас ипак, увек 
учи да се винемо у свет маште и игре; да „све машти препусти-
мо, јер машти све и дугујемо”13. Песник песмом оплемењује свет и 
навикава младог читаоца да се са поезијом и уметношћу, уопште, 
лакше живи и траје.

Дете са чуђењем и радозналошћу посматра свет у коме се на-
шло. Оно тежи да га схвати и да томе свету припадне. Оно се у 
свету око себе огледа, упоређује своје снаге и тежи заједништву. 
Дете се поистовећује са јунацима у песмама, препознаје себе, бо-
гати своје искуство, али жели да упозна и друге и различите, да 
их разуме и прихвати. Тако песник прича и о Цвеји цветокрадици 
(Цвећара за Цвеју цветокрадицу14), клептоману, који „путем крађе, 
путељком отимачине” долази до вољеног цвећа, и позива на отва-
рање цвећаре за несрећног Цвеју. У мах подсмешљиво и иронично, 
али увек сажаљиво и са пуно благости и разумевања, песник пева 
о несташлуцима и необичним јунацима. Занимљива је и песма По-
прављамо низбрдице15 посвећена режисеру Е. Кустурици: 

„Господе драги, како је пала Петруњела! / Како се спотакла! / 
А шта је напољу тражила, / шта је хтела / на низбрдици углачаној 
/ као у фабрици стакла? // [...]Сваку је звезду на небу преброја-
ла! / И ону недавно откривену / у тамо некој опсерваторији. / Ал 
добро је и жива, / како је пала; / то не би преживели маторији![...] 
Однекуд / из неке споредне улице, / као у филму Емира Кустури-
це, / довикну Вице, / син Рице брице: / По-пра-вља-мо низбрди-
це! / По-пра-вља-мо низбрдице! / Ех, П е т р у њ е л и ц е!”

„Филмски” и не тако безазлени пад несрећне Петруњеле16 иза-
звао је опште чуђење посматрача и подстакао је питања Зашто? и 
Како?. Пад описан као врста акробатског покрета и гега „десну је 
ногу левом дотакла/и саму себе километар помакла!” изазива смех, 
али и саосећајност код читалаца и песника. У кадар несрећног до-
гађаја улазе актери једног другог филмског света. Антологијска 
сцена из филма Ми нисмо анђели, Срђана Драгојевића – „Куста 

13 Ацко Ракочевић, предговор у М. Одаловић, „Молим те, чувај се”, Григорије Бо-
жовић, Приштина. 1998, стр. 89.

14 Наведени избор песама, стр. 120.
15 Исто, стр. 130.
16 Женско име Петруњела – хипокористик од имена Петра, карактеристично за 

далматински крај и лик из комедије М. Држића „Дундо Мароје”, тј. Петруњели-
ца – хипокористик од хипокористике, тако да је и самим именом предодређена 
да буде део комедије.
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снима филм у Америци”, представља својеврсни омаж филмском 
стваралаштву Е. Кустурице и на духовит начин пародира уоби-
чајене јунаке и светове Кустуричиних филмова. Вица, син Рице 
брице (значи и сам дете) долази у помоћ и место „кишобрана”, 
поправља низбрдице. Апсурдно поправљање непоправљивог и 
топао хумор који та ситуација изазива је човеков одговор на замке 
које носи свет и живот, када нема куд, сем да се смеје. Велики и 
мали, буквални и фигуративни успони и падови, све може бити 
тема за песничко и уметничко обликовање. Одрасли могу увиде-
ти ове алузије и семантичку вишезначност, деца теже или никако. 
Међутим, песник се игра значењима, он рачуна на дететову радо-
зналост и креативност да непознатим стварима да свој смисао, уко-
лико је оно повезано са његовим искуством и уобичајеним фраза-
ма и асоцијацијама – клизава низбрдица, „видети звезде”, то не би 

„преживели маторији” и сл. Пародирањем сцене пада и извесним 
симболима, песник, озбиљност замењује логиком, конструкцијом 
и игром. У тој игри, главни јунак и херој који жели да „исправи 
низ брдице” света је дете. Јединство песме се тако не остварује само 
на семантичкој равни, већ и прожимањем и спајањем различитих 
динамичних сцена, које се сливају у духовиту строфу. Прича, анег-
дота и приповедање уопште, као и начин на који се прича прено-
си: слика, симбол, околности дате комуникације, од непроцењивог 
су значаја да се дете оспособи да постане читалац. Кроз анегдоту 
преноси се осећај заједнице, а критиком и самокритиком, дете се 
учи и да они обични могу да постану посебни.17 Хумор проистиче 
из „саме ситуације, као врста радосне спознаје, прикривене туге, 
као час отрежњења”.18

О дечјој потреби за заједништвом, спајањем простора и проме-
ном света говори и песма Ја теби, ти мени...благо обојици.19 Жеља да се 
упозна живот и игра вршњака из других крајева, доводи до трампе 
поља за брдо, игралишта за фудбал са низбрдицом за санкање.

Песме детињства не постоје због себе самих, већ због предмета 
које опевају. Пошто је основа Одаловићеве поезије игра, бескрајне 
могућности „загонетања и разгонетања”, песме се јављају као теме-

-задаци. Стога, не може се ни очекивати да поједине теме одгова-
рају уско одређеном семантичком и естетском регистру, већ се оне 
слободно прожимају и допуњују унутар саме песме. Ипак, у Ода-
ловићевој поезији се могу издвојити одређени тематски циклуси. 

17 Ејдан Чејмберс у „Тумачење књижевности за децу”, приредио Питер Хант, 
Учитељски факултет, Универзитет у Београду, 2013, стр. 19.

18 Милован Данојлић, „Наивна песма”, Нолит, Београд, 1976, стр. 154.
19 Наведени избор песама, стр. 129.
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Акценат ове студије је постављен на следеће теме и мотиве (овде је 
намерно изостављен веома значајан циклус певања о мајци и поро-
дичним односима, у књижевној критици најчешће и анализиран).

Отети завичај и потрага за идентитетом / Љубав за све, 
природа и традиција, где је лампино дете?

Прве дечје сензације везане су за непосредно окружење - завичај и 
породицу, према чијим ликовима, појавама и збивањима дете има 
изражен емотивни однос. Мошо Одаловић не жели и не може да 
се отргне од завичаја, јер свет мери према оним представама које је 
стекао на првим корацима у животу. За песника, Косово није само 
топографска ознака, већ посебан духовни, ментални и емотивни 
амбијент. 

Песме о отетом завичају спадају у лирски циклус под називом 
Косовчице (песме-птице са Косова и о Косову), објављене по први 
пут 1998. године. Овим песмама се песник непрекидно враћа и ци-
клус уврштава и у потоње збирке, да би песма Добро јутро, Велика 
Хочо из циклуса и насловила награђен избор из 2017. године. Пер-
манентно мотивисан завичајем и косовским усудом, песник „беле-
жи умество мноштва и у име свих. Не митски оптерећено, већ ин-
тимно и доживљено”.20 И сам песник каже о завичају: „Рођен сам 
у Старом Грацком и ту ћу увек бити, ма где спавао, скитао, стално 
боравио. [...] Завичај је благородна колевка мајушног, истородног 
племена.”21 Ако су основни земаљски оријентири усађени у наша 
чула рођењем, то значи да их исправно осећамо једино на полазној 
тачки, у завичају. Када изгубимо завичај, губимо и оријентацију; 
без завичајног неба нема ни звезда, природних оријентира. Једино 
се у завичај можемо вратити из „белога света”. Тако је и Трајко из-
губија правац22:

„Трајко Моравац / изгубија правац! /Изгубија га /низ поље, / 
код / онога / брега; / кад га / нађе / правца, / и ми ће / нађемо 
њега!”

Губљење завичаја је попут губљење сећања на детињство, за-
право само губљење идентитета. Ако пронађе правац, Трајко ће се 
вратити себи. Напуштањем завичаја/детињства, човек напушта и 

20 Сунчица Денић, „Феномен завичаја у поезији Моше Одаловића” у „Књижев-
ност за децу – крила за зачарани лет”, Учитељски факултет у Врању, Змајеве 
дечје игре, Врање – Нови Сад, 2014, стр. 127–139.

21 М. Одаловић, „Родна и радна биографија”, у „Добро јутро, Велика Хочо” иза-
бране песме, Задужбина „Десанка Максимовић”, Народна библиотека Србије, 
Београд, 2017, стр. 248.

22 Наведени избор песама, стр. 74.
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своју праву, исконску природу и живљење. Завичај и детињство су 
простори среће, снова и сигурности. Драму отетог завичаја најте-
же доживљавају остављени старци на Косову. „Имају хиљаду годи-
на и много, много су тужни! Стално неког чекају. [...] моле се Богу 
да на Косово падне тешка звезда.”23 Та звезда би их спасла од туге 
и самоће. Ту би их и убила, оставила на месту где су до последњег 
часа чували своју њиву, кућу и душу. „Да не иду, да се не поцепају 
као река Неродимка.”24 „Да ти каже деда твој: Неродимка је од те-
шку сузу, и она пада на две стране!”25

„Ко зна / каква је / туга била / пред / неку поплаву? / Пред 
сушу? / Кад / Неродимка се / замутила / на два / мора / исцеп-
кала / душу...”

Дељење воде на два мора и два света је и дељење душе. То де-
љење и одлажење на различите стране, симболизује митски про-
стор без уточишта и рода.

И продаја многобројних српских кућа на Косову је продаја 
душе, продају се и „стране света; / сад побркано све је” у песми М. О. 
украо ласту.26 Доживљена као митски простор сигурности, кућа је и 
простор успомена, па самим тим и идентитета. Општа изгубљеност 
и побрканост појачана је и нарушеном природном равнотежом: 

„Лето је, мраз пуцкета, Сунце пахуље веје.” Спас доноси ласта, птица 
селица, која веома добро зна где је завичај, коме се сваког пролећа 
враћа. Стране света нису изгубљене, оне су остале у завичају.

О просутим странама света и свету без коначишта, песник 
пева и у молитвено интонираном обраћању Богу у песми Зочи-
ште.27 Влада тишина, птице су заробљене, нема песме „милих 
косовчица”.У песми Птице косовчице28 песник дирљиво, личну и 
породичну тугу због отетог завичаја, персонификује у плач птица 
косовчица за изгубљеним потомством:

„Плачу бака и дека. / Шта им је, да ми је знати!? / Плачу мама 
и тата - / и ја ћу заплакати. // Неко нам је отео гнездо, / а много, 
много боли - / кад се изгуби оно / што се највише воли. // У гне-

23 Исто. Из прозног додатка на крају песме. Песник објашњава читаоцима локални 
говор и људе на Косову. 

24 Сунчица Денић, „Феномен завичаја у поезији Моше Одаловића” у „Књижев-
ност за децу – крила за зачарани лет”, Учитељски факултет у Врању, Змајеве 
дечје игре, Врање – Нови Сад, 2014, стр. 127–139.

25 Наведени избор песама, стр. 49. И овој песми следи прозни додатак у коме пе-
сник обавештава читаоца о јединствености река Неродимке и Ориноко у Јужној 
Америци и њиховом току у два слива. Поетска слика тако добија вишеструку 
сазнајну и семантичку вредност.

26 Наведени избор песама, стр. 62.
27 Наведени избор песама, стр. 63.
28 Исто, стр. 64.
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зду били птићи. / Били, нема их више. / А птице косовчице - / 
плачу, падају кише...”

Тугу песник суптилно продубљује сликом плача оних који су 
створени само за песму радости. Косовска земља је доживљена као 
гнездо, заједничка и једина кућа. Отети завичај представља песни-
ково духовно и душевно благо чија се вредност непрестано пове-
ћава. „Оно постаје тајна, невидљива баштина и прелази у посед 
маште, где људско зло нема приступа.”29

Сеоски живот није лак, али је увек породичан. То је живот у 
коме влада сапатништво и колективизам, и у складу је увек са ци-
кличношћу природе, њеним буђењем и умирањем. Живот на селу 
је трајање, трпљење и стрпљење. Борба за опстанак и трајна опти-
мистичка нота творе снажно саосећање са живим светом и доносе 
радост голог постојања, у коме равноправно и по истим законима 
учествују људи, биљке и звери.

Мошо Одаловић упорно трага за „матерњом мелодијом” која 
као и код великог Момчила Настасијевића, јесте и „родна мело-
дија” и „апсолутна Поезија” и „пут до Бога и спасења кроз хри-
шћанску жртву и љубав за друге”, само трагање за прошлошћу и 
идентитетом.30 Јер лични идентитет налази своје упориште у на-
ционалном. Међутим, песникова љубав према завичају, ма колико 
велика, никако није ни слепа ни идеализована. Вешт посматрач 
људске природе, Одаловић је свестан и својих и туђих заблуда и 
мана и не устеже се да нас опева онакве какви јесмо. Крсту, рођеног 
бунарџију из Бистражина, знаног под надимком Крле – Земљина 
осовина31 и његову умешност и љубав према послу уздиже до вели-
чине ктитора и духовника: „Када зида бунар, као да цркву гради! / 
Милује камен, / ДУШУ му ослушкује. / Хтео је једном у коња да се 
клади / да камен фино чује, / кад има шта да чује.” Крста, мајстор 
свог заната, поново открива и доноси мештанима воду, драгоцену 
као што је драгоцена и црква за човекову душу. Када слика сво-
је јунаке, песник их готово увек именује (нпр. Десимир који сец-
ка залеђену воду за пловке шотке, неспоразумом постаје предмет 
оговарања које у селу започиње баба Рушка32; солунац, закерало, 
Тадија и Трајанка, чија успаванка има смехотресну исцелитељску 
моћ33; Стаја из Липљана, добродушни пијанац и пробисвет, нека-

29 М. Данојлић, „Цео живот као песма”, писмо младом читаоцу, у Мошо Одаловић 
„Где је лампино дете”, Завод за уџбенике, Београд, 2008, стр. 7.

30 О тумачењу познатих Настасијевићевих есеја погледати докторску дисертацију 
Петра Милосављевића „Поетика Момчила Настасијевића”, МС, Нови Сад, 1978.

31 Наведени избор песама, стр. 52–53.
32 Наведени избор песама, песма „ Да сецкамо воду”, стр. 54.
33 Исто, песма „Зваћемо Трајанку”, стр. 72.
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дашњи најбољи столар који је „тако желео да скроји дудово буре; / 
да сачува небо, да дани не исцуре.”34. Уз име јунака углавном иде 
и њихово порекло, а кроз анегдоте35 сазнајемо и за њихове жеље, 
врлине, ситнодушја. Именовање као и употреба заменица „онај”, 

„наш” нпр. доприноси реалности јунака. Они постају наши зна-
ни суграђани, а прича добија на веродостојности и аутентичности. 
Сликајући овако свој свет завичаја, песник, тај исти простор, деци 
чини познатим и блиским, упркос било каквих дистанци између 
та два света (временских или културних). 

Дечје занимање за сензације и новине описано је у шаљивој 
песми о отварању железничке станице у Прилужју.36 Овај велики 
тренутак за место, испеван је у форми обраћања лирског субјекта 
другару, односно из дечје перспективе. Лирски субјекат попушта 
над наваљивањем да се новина, увијена у тајну, разоткрије: „Ако 
хоћеш, баш да ти кажем. / На уво да ти ставим раницу! / Наши 
смо, шта да те лажем: / ПРИЛУЖЈЕ ИМА ЖЕЛЕЗНИЧКУ СТА-
НИЦУ!”, да би се потом подсмехнуо другу коме није јасно како 
изгледа воз. У трећој строфи, следи објашњење. Песник пореди 
воз са познатим реалијама деци са села, а то је трактор са прико-
лицама. А чудо не би било чудо ако није преувеличано, па тако је 
воз „Ко трактор / и сто приколица - / две-три мање, / само што 
трактор / много сеца”. Та фантастична слика огромног воза у који 

„цело Прилужје / у једну туру стане!” има и свог јунака, отправни-
ка, „нашег” Трајковић Трајка. Трајковић Трајче (хумор произилази 
и из самог понављања у имену и презимену) је владар чудесне же-
лезнице и као такав поприма и чудесна својства – њему неописиво 
лепо стоји капче. Вешто поигравање и духовито спајање различи-
тих слика и контекста, свакодневног и фантастичног, доводи до 
специфичне мисаоне и осећајне дубине. Обраћање у другом лицу 
једнине, позив је читаоцу да учествује у креирању песничке слике 
света. Песник се истовремено и руга својим јунацима и жали их 
и воли. Такво преламање различитих књижевних дискурса, фан-
тастичног, реалистичког, хумористичког, озбиљног, пародијског 
је израз поетске зрелости писца, односно разумевање принципа 
књижевности за децу. 

Менталитет и идентитет „просутих завичајаца” најбоље се 
огледа у специфичности самог косовског говора. Провинцијали-
зми, архаизми, локалне фразе, чине први дечји лексички фонд 
усвојен од одраслих.

34 Исто, песма „Гранчица Босиљка”, стр. 71.
35 Анегдота или прича је и у основи шаљиве народне песме.
36 Исто, „Железничка станица Прилужје”, стр. 59.
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Прво правило принципа комуникације јесте слушање, од-
носно не упадање у реч старијима. Колико је то правило тешко и 
мучно радозналој и говорљивој деци, говори песма под називом 
Не ми упадај.37 Оваква језичка конструкција одмах упућује на то да 
је лирски субјекат старија особа, изнервирана дечјим упадицама. 
Песма се отвара и затвара узвиком исписаним великим словима: 

„У РЕЧ / НЕ МИ УПАДАЈ!”. Следи градацијско, динамично набра-
јање последица фигуративног „упадања”, осликано буквалним 
значењем глагола „упасти”: 

„Боље у бунар / да упаднеш! / У живо блато, / у врућу воду, / 
у коприву, / у кошницу, / у дивљу ружу, / у луди сватови, / у ши-
љати јарци / и оштри милицајци, / у ђитку с тврди / каменчићи... 
// У вукове да упаднеш / нешто ће остане / од тебе... / У моју реч 
/ кој упане, / ни коска / за вукови / неће му остане!”

Низ реалних опасности допуњен је и бауцима, лудим свато-
вима и милицајцима, којима одрасли у шали плаше децу. Застра-
шивање достиже врхунац када се казна „упадања у реч” хипербо-
лично пореди са потпуним нестајањем. Када већ постоји проблем 
да се позитивна и корисна правила понашања усвоје „лепим пу-
тем”, одрасли рачунају на дечји страх. Можемо бити сигурни да се 
песник данас суздржава од „упадања у реч”. 

Као основна тема и полазна тачка детињства, завичај на најра-
зличитије начине проналази своје место у поетским сликама овог 
аутора. Мошо Одаловић заиста никада није напустио свој завичај. 
Одрастајући у руралној средини, песник је прва сазнања добијао 
из природе, из њених полета и клонућа, њеног цикличног крета-
ња, који представљају елементарне моделе свих душевних и фи-
зичких кретњи живота. Чулна занесеност животом и светом, граде 
једну аутентичну лирску атмосферу. Песник осећа велику љубав 
према природи, свим елементима и створењима и истиче значај 
свега живог. Та паганска радост живљења опевана је у песми „Радуј 
се”.38 Ова ода животу састоји се од пет катрена, од којих се први 
катрен понавља као последњи. Ти весели „животуљци” захваљују 
се сваком дану, Сунцу, Богу и свецима што постоје и дишу, што их 
чувају. Лепоти поновног буђења природе у пролеће, радују се сви 
и осећају пуну снагу новог живота. Каже песник кованицом – „све 
се у нама опролећило.”39 Било да пева о незгодном ветру који од-
носи панталоне и изазива неспоразуме (Ветар ми однео панталоне), 

37 Наведени избор песама, стр. 73.
38 Наведени избор песама, стр. 177.
39 Исто, песма „Мирис пролећа”, стр. 119.
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о додолама и огромном облаку у крошњама тополе (Висеће језеро)40, 
о досадним вашкицама (Вашко, вашкице)41, о несташном мрвуљку 
(Мрвуљко), о стрептококама, о љубави и свадби врабаца из Кнез 
Михаилове (Зрно сусама)42, и поред досетки, хумора, низа неочеки-
ваних слика и каламбура, песник исказује своје сентименте према 
природи и свим бићима и бојама. Лепота живота је у вредности 
малих ствари и сићушних створења; и сам човек је „зрнце васио-
не”, пчеле су „мрве од живота” и „сунчана чељад”, врабац „најлеп-
ши човечуљак на свету” итд. Милован Данојлић истиче: „Лепо је 
оно што је мало, што постоји без великог циља и разлога, што се ве-
село креће и скакуће.”43 Тако је и врабац, симбол радости и живота, 
стрпљења и вере, поред ласта и косовчица, чест гост Одаловићевих 
песама. Чини нам се да што су појмови, феномени и односи сит-
нији то су снажнији, тј. у њима има више љубави и смисла. Пчела 

– марљива, неизбројива, неуморна, симбол је живота, знања, хра-
брости и привржености. Она твори мед, храну која надахњује и 
сублимира непостојан мирис цвећа; она је симбол стварања и по-
езије. У песми Пчела Јевросима44, Одаловић вредност пчеле поисто-
већује са вредношћу мајке и то мајке Јевросиме из народне епике, 
оличењем правичности, морала и хришћанских вредности. Пчела 
је ослонац и чувар традиционалних вредности и дома. 

Међутим, песник врло добро зна да свет није увек радостан и 
леп. Усамљеност, пониженост, страхови, неразумевање и сусрет са 
смрћу прате и дететово одрастање. У песми Сузе Славка Свежигаће45 
песник бодри свог јунака да не штеди сузе и да их се не стиди; јер 
од плакања деца брже расту и боље спавају. У песми Клечка46 има-
мо сузе-љутице, када нам ствари не иду онако како то ми желимо. 
Дечак жели ноге од пет-шест метра да би се супротставио/побегао 
пргавом Петру и насилнику Власти и плаче што никако да пора-
сту. Хумором, игром и домишљатошћу, дечја песма се бори и про-
тив мрака47 и против страха.48

О смрти и „црном чуду” говори песма Мртав мравојед лежи у 
трави.49 Сам наслов подсећа на какво сликарско платно са моти-

40 Исто, стр. 137, 159.
41 Мошо Одаловић, „Где је лампино дете”, Завод за уџбенике, Београд, 2008, стр. 159.
42 Наведени избор песама, стр. 150, 169
43 М. Данојлић, „Цео живот као песма”, писмо младом читаоцу, у Мошо Одаловић 

„Где је лампино дете”, Завод за уџбенике, Београд, 2008, стр. 9.
44 Наведени избор песама, стр. 61.
45 Мошо Одаловић, „Где је лампино дете”, Завод за уџбенике, Београд, 2008, стр. 51–52.
46 Наведени избор песама, стр. 70.
47 Исто, „Продавница мрака”, стр. 136.
48 Исто, „ПссссТ, иде страх”, стр. 146.
49 Исто, стр. 155.
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вом „мртве природе” (подсетимо, наш песник је и сликар). Место 
очекиване „слике” мртвог мравоједа, песник пародира озбиљност 
сцене – гротескном сликом веселих мрава, који славе мравоједову 
смрт. О томе колико је танка линија између живота и смрти, гово-
ри се у завршним стиховима и паду уплашеног мравчета у несвест. 

Контраст обичног и необичног јесте подстицај за асоцијације, 
стваралачко дограђивање. Смех се јавља као израз спонтаног ства-
ралачког односа према појавама и доприноси разумевању необич-
ности и људске слабости. Доскочице и досетке, надреалистички 
нонсенс (песма о апсурдној свадби стршљена и осе у песми Кад се 
стшљен женио50), елементи гротеске и бурлеске, све је то поприште 
хумора које песник вешто користи.

У циклусу Под кровом саборне кућице, песник пева о радости вере. 
Дечја бесконачна вера у чуда, дечја наивност, доброта и одушевље-
ње природом, у основи су српске духовно-верске традиције. Верски 
обичаји представљају спој утврђених канона православне цркве и 
рудимената старословенских пантеистичко-паганских ритуала. Те-
оретичар књижевности за децу, Нил Филип дефинише поезију за 
децу као „традицију непосредне слутње”.51 У форми народне ле-
генде или кратке апокрифне слике, песник објашњава порекло и 
сврху кандила.52 О верским празницима и појмовима (нпр. песме 
Божић Бата, Ваистину, Ђурђевдан, Врбица, Младенци, Славска свећа53), 
песник пева весело у формама здравица, благосиљалица, набраја-
лица, молитава Богу и Сунцу, за општи напредак и срећу. „Религиј-
ско надахнуће је неодвојиво од лирског”54, тврди М. Данојлић.

„Истим дахом и замахом”, песник пева и у циклусу Жича, пче-
лино чедо. Средишњи мотиви су манастир Жича – као духовна 
кућа, Пчела – симбол највећих људских вредности, и Косовац као 
бранитељ заједнице и вере. Косовски завичај, његова природа, жи-
тељи, језик, обичаји, духовни и верски споменици, славни преци и 
хероји, чине основе песниковог, како личног, тако и поетског света. 
Подстакнут „родном мелодијом”, песник разуме да наше модерно 
биће јесте део и народног, а са њим и део универзалног идентите-
та. Песников чест поглед „уназад”, у прошлост и снажно интере-
совање за традицију и веру, представља тражење ослонца у овом 

50 Исто, стр. 166.
51 Нил Филип, „Нове оксфордске поезије за децу”, 1996. у „Тумачење књижевно-

сти за децу”, приредио Питер Хант, Учитељски факултет, Универзитет у Бео-
граду, 2013, стр. 12.

52 Исто, стр. 182.
53 Исто, стр. 184, 183, 195, 190, 194, 198.
54 М. Данојлић, „Цео живот као песма”, писмо младом читаоцу, у Мошо Одаловић 

„Где је лампино дете”, Завод за уџбенике, Београд, 2008, стр. 11.
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савременом свету у коме „се све сплело / ко ветрово дете с ветром у 
олуји”55. У свету „померених вредности”, у коме влада осећај неси-
гурности и угрожености, у свету „птица сумрачица”56, „дивљачи”, 
спас се тражи и код видара и гатара, под окриљем Жиче, у снази 
заједнице (Везивање ветра) и у благодетима вредног рада.57

Својом поезијим, Одаловић, тежи да утиче на конституисање 
духовног профила детета; тежи неговању правих моралних вред-
ности: другарство, пожртвовање, љубав и разумевање других, за-
хвалност, креативност, поштовање, оптимизам. Песник жели да 
дете прво упозна себе, своје порекло и своју традицију и да схвати 
њихову вредност. То чини прави ослонац за даље сусрете са светом 
и животом.

Модерност Одаловићеве поезије се између осталог огледа и у 
вишеслојности значења и продубљеној поетској представи детињ-
ства. Савремени свет је свет технологије, журбе, неуроза, отуђено-
сти, али и свет нових сазнања и открића. Песник поставља питање 
где се сада налази „лампино дете”58, дете електрике и електронике. 
Електрика нам је укинула јасну границу између дана и ноћи, про-
дужила наше бдење и показала нов свет. Поставља се питање да ли 
се лампино дете отуђило од звезда, да ли је заборавило да машта. 
Песник пита писмом космонаута, да ли је „нови” свет и лепши од 
света завичаја, природе, маште, игре и љубави ближњих.59 Јер пе-
сник веома добро зна да свако дете има своју „звезду-будалицу”, 

„своју птицу”60 са којом је рођен и са којом постоји, само треба по-
ново да је пронађе и да јој се врати. И када се момче пита „Којим 
путем”61 да крене у „људе”, песник га подсећа да на том путу не 
изгуби своју дечју природу.

Савремени свет жели да све брзо открије, дефинише, да спо-
зна све непознанице. Дечји свет, каже песник, свет је тајни које се 
чувају и које се откривају само стрпљивима, само онима који знају 
да је лепота у самој запитаности и радозналости.62 Стварање је кон-
тинуиран и дуг процес.

Дете је за песника Одаловића центар поетског космоса, бес-
крајног неба игре и маште у ком се скаче „тамо где је плиће” на 

55 Наведени избор песама, стр. 201.
56 Исто, песма „ Не дирај нас, сумрачице” стр. 217.
57 Исто, стр. 213, песма „Да се зрно зрном веже”, стр. 214, песма „Јанко послушан-

ко”, стр. 206.
58 Исто, песма „Лампино дете”, стр. 118.
59 Исто, песма „Шта тражиш у васиони”, стр. 108.
60 Исто, стр. 110.
61 Исто, стр. 151.
62 Исто, песма „Да зуцнуо ниси”, стр. 107.
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„Три-четири, сад”63. Ту дете није ни слабо ни незаштићено, већ јако 
и смело. Дете је креатор тог фантастичног, веселог и забавног, сво-
јом логиком уређеног света.

Наш песник је у креативном дослуху са децом и ствара „песму 
која је решила да не одрасте”.64 Смешна и чудна, сва „уврнута”, пе-
сма постаје чудна лажа – Не лажи, лажо.65 Попут народних шаљивих 
прича о лагању и надмудривању, са бајковитим почетком „некада 
давно”, ова песма нас уводи у духовну авантуру и у свет фанта-
стичног. Необичан ритам, поређења и изрази прате и необични 
стихови. Песма се састоји од четири катрена, иза којих је рефрен 

„Не лажи, лажо!”, по коме је песма и насловљена. Рефрен нас на 
тренутак враћа у реалност, али у исто време побуђује нову зачуђе-
ност. Прве три слике градацијски су дате: „чукун-чукун чукунде-
дин тата” је од ласте позајмио крила; плашио је диносаурусе због 
чега су они изумрли; у Америку је стигао пре Колумба и „частио га 
пићем и открићем”. Четвртом сликом, песма поприма ироничан 
тон, јер песник у игри открива да је „слика и прилика” свога прет-
ка који је имао „четвртасту главу” и у „коси му је расла перуника”. 
Завршни стихови: „Не лажи, лажо, / Не лажи, молим те!” говоре 
о понесености и усхићености лажом-игром, „спремности да јој се 
поново и потпуно препусти, што и јесте њен крајњи циљ”.66

Закључак
Поезија Моше Одаловића се одликује тачним и одмереним изра-
зом, динамичним ритмом, јасним стилом, складним и сликовитим 
лирским играријама, занимљивим мотивима, аутентичношћу и 
непосредношћу у приступу темама детињства, завичаја и одраста-
ња, ведрином, топлим и виталистичким доживљајем света. Сли-
кајући дечји свет, наш песник то чини гласом и из очију детета. 
Ослобођен еклицитне дидактичности и идеологије, песник при-
лази детету искрено и отворено, са пуно разумевања и топлине. 
Одаловићева поезија ведри и засмејава и онда када пева о тешким 
темама одрастања и живота. Она је разбибрига и благосиљалица, 
позива на креативност и игру. Она је тако и поучна јер „изворна и 
чиста, дечја песма не може бити неваспитна”67, тврди М. Данојлић.

63 Исто, стр. 149.
64 Милован Данојлић, „Наивна песма”, Нолит, Београд, 1976, стр. 51.
65 Наведени избор песама , стр. 158–159.
66 Велиша Јоксимовић, „Ново, смешно чудо” у „Трајно и лажно”, Српска књига, 

Рума–Београд, 2003, стр. 204.
67 Милован Данојлић, „Наивна песма”, Нолит, Београд, 1976, стр. 65.
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Можемо закључити да је поезија Моше Одаловића својим 
вредним књижевним и „душевним” одликама још једна добра река 
Неродимка, која се подједнако слива у море дечјег и у море одра-
слог света.

Више о песниковим стваралачким поступцима, форми, језику 
и стилу, као и о песмама о мајци биће речи у некој наредној студији.

Литература:

1. Данојлић, Милован „Наивна песма”, Нолит, Београд, 1976.
2. Данојлић, Милован „Цео живот као песма”, писмо младом читаоцу, 

у Мошо Одаловић „Где је лампино дете”, Завод за уџбенике, Београд, 
2008.

3. Денић, Сунчица „Феномен завичаја у поезији Моше Одаловића” у 
„Књижевност за децу – крила за зачарани лет”, Учитељски факултет у 
Врању, Змајеве дечје игре, Врање – Нови Сад, 2014.

4. Јоксимовић, Велиша „Ново, смешно чудо” у „Трајно и лажно”, Срп-
ска књига, Рума – Београд, 2003. 

5. Лакићевић, Драган „Песничка енциклопедија живота”, поговор у 
књизи М. Одаловић, „Поправљамо низбрдице”, Bookland, Београд, 
2006.

6. Лукић, Драган „Мошо, добри џин који пише песме” у књизи „Моји 
савременици”, Змајеве дечје игре, Нови Сад, 2000.

7. Марјановић, Воја „Поезија за повратак у детињство” у „Мој поглед о 
књигама за децу и младе”, БМГ, Београд, 1996.

8. Марјановић, Воја „С писцима и књигама”, БКЦ, Ново Милошево, 2012.
9. Марковић, Слободан Ж. „Записи о књижевности за децу III”, Београд-

ска књига, Београд, 2003.
10. Одаловић, Мошо „Где је лампино дете”, Завод за уџбенике, Београд, 

2008.
11. Одаловић, Мошо „Добро јутро, Велика Хочо” изабране песме, Заду-

жбина „Десанка Максимовић”, Народна библиотека Србије, Београд, 
2017.

12. Пражић, Милан „Игра као слобода”, Културни центар, Нови Сад, 
1971.

13. Ракочевић, Ацко, предговор у М. Одаловић, „Молим те, чувај се”, 
Григорије Божовић, Приштина. 1998.

14. Хант, Питер „Тумачење књижевности за децу”, Учитељски факултет, 
Универзитет у Београду, 2013.

15. Цуцић, Сима „Из дечје књижевности”, МС, Нови Сад, 1951.



А
РИ

С
ТО

ТЕ
Л

О
В 

Д
У

РБ
И

Н

97

97

Воја Марјановић

БЕСЕДЕ ЉУБИШЕ ЂИДИЋА

(Љубиша Ђидић, Беседе под Багдалском гором, Српска краљев-
ска академија, Београд, 2017)

Још у гимназијским данима прочитао сам импозантну књигу на-
шег еминентног мислиоца и теолога Николаја Велимировића Бе-
седе под гором. Снажан утисак није, касније потиснула књига беседа 
Матије Бећковића. Сада се на мом столу налази збирка беседа Бесе-
де под Багдалском гором, најновија књига Љубише Ђидића, песника, 
приповедача, преводиоца, једног од челних људи крушевачке Баг-
дале и универзалног познаваоца баштине свог родног краја – Кру-
шевца и његове околине.

Оглашен као најплоднији песник и културни мисионар, Љу-
биша Ђидић већ пет деценија афирмише свој завичај истичући у 
њему сва историјска, културолошка, топографска, политичка и 
економска збивања за последњих пет деценија. Као царски град, 
некадашња престоница Србије, место великана Лазара, Милице, 
Милоша, Југ Богдана и његових синова, Ђидић Крушевац прогла-
шава метрополом историје и културе некадашње Србије.

Посленик традиције одан вуковској етици јасног и једностав-
ног казивања, поетски надахнут а историјски поткован до макси-
мума, он је и у досадашњим својим књигама наговештавао правог 
историчара завичајног Крушевца, Расине и Поморавља. Ђидић је 
један од ретких српских писаца који се посебно брине о свакој сво-
јој написаној речи. Отуда је до данас објавио преко тридесет књи-
га, па је његов опус не само извор поетске даровитости, а то значи 
уметничке вокације, већ и научних достигнућа.

У сабирној књизи Беседе под Багдалском гором, Ђидић је аутор 
преко две стотине записа, белешки, приказа и говора, саопштених 
на бројним књижевним сусретима – али и ван њих, у приликама 
када је требало означити неки јубилеј, доделити угледну Багдали-
ну награду – или скренути пажњу јавности да је Крушевац „жива 
метропола и полазиште свега што се дешава у Србији” као круци-
јални део њене културне, дакако уметничке и научне делатности.

Ђидићеве Беседе су језгровите и читљиве асоцијације на бројна 
дешавања у српској култури, најчешће везана за Крушевац и ње-
гово наслеђе, а одмах затим и за сва дешавања на пољу уметничке 
делатности у Србији. Овај панорамски преглед даје књизи Беседе 
под Багдалском гором посебно место. Она није само илустрација при-
казивачког типа већ и покушај да се аналитички продубе све по-
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јаве и кроз њих осети критеријум и валидност и ауторове етике и 
естетике уметности.

Не бисмо се сложили са проценом да су два текста, иначе 
одлично и студиозно написана, о патријарху Павлу и Добрици 
Ћосићу, камени темељац ових Беседа. У многим краћим текстови-
ма (у ситном је крупно) налазе се бројне чињенице које допуњују 
интегритет Ђидићеве културолошке, историјске представе српске 
баштине и њених успона. Од уводног текста Беседа за Јелену, ћерку 
кнеза Лазара и царице Милице, па до завршног текста Крштење на 
Морави, налази се још низ текстова који допуњују ове беседе чине-
ћи их интегралном сликом онога што се десило и што се дешава у 
културној Србији. Напоменимо и текстове Златан прстен деспота 
Лазаревића, Похвала ‚Слово љубве’ у ратној 1999. години, Слободиште, 
Првих петнаест година завештања Милића од Мачве у стоном граду 
у Крушевцу, Рођење Мале Багдале, Дису у част, Две фусноте за Јова-
на Скерлића и Стеву Стојановића, Одлазак Милосава Буце Мирковића, 
Пријатељски триптих за Чолака, Беседа Драгана Лукића, Гавран и ружа 
Б. Л. Лазаревића, Ко су Ђидићи... 

Читајући и уживљујући се у Беседе Љубише Ђидића, били смо 
у дилеми да ли да његов књижевни рукопис схватамо као поетски, 
импресионистички, филозофски или мисаони. По мом скромном 
мишљењу, Ђидић је првенствено песник импресионистичке вока-
ције доживљеног и виђеног, а онда баштиник који у историјски 
фокус текста уноси како своја, тако и туђа становишта у одређива-
њу појма и појмова.

Ђидићеве Беседе су допуна његове свеукупне књижевно-исто-
ријске делатности и остварења о завичајном поднебљу, о његовој 
историографији, о културним дешавањима у Багдали и о сталној 
тежњи да се град Крушевац прогласи заиста „метрополом култур-
не и историјске делатности свеукупне Србије”. Овај посвећенички 
набој присутан је код Ђидића и у његовој целовитој лирској пое-
зији (љубавној, родољубивој, наративној и дечјој лирици). Он га 
чини јединствено оригиналним по љубави према „своме и зави-
чају”, али и према Србији у целини, изван регионалног простора.

Рецензент и аутор избора Ђидићевих Беседа проф. др Мили-
воје Р. Јовановић напомиње да је ова књига, осим по материјалним 
чињеницама, значајна и по српском језику „који је данас у некој 
врсти кризе, а он је прво обележје једног национа”.

Књигу Беседе под Багдалском гором објавила је Српска краљев-
ска академија, која је претходница садашње САНУ. Ова чињеница 
говори о континуитету између некадашње и данашње академије, 
које треба да имају и даље прво место у култури и науци једнога 
народа.
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Милица Јефтимијевић Лилић

ОВАПЛОЋЕНА МОЋ ПОНИРАЊА У ПСИХОЛОГИЈУ 
СТВАРАЊА

(Ангелина Петровић, Неопроштено, Cepelin, Београд, 2017)

Уметност има велику улогу у упознавању човека и многих фено-
мена постојања. Будући да се уметност рађа из недокучивих сфе-
ра човековог ума и кад је максимално интелектуално ангажована 
свако тумачење човекове унутрашње сфере је корисно, поред оних 
која се добијају из стручних увида у психологији, филозофији, ме-
тафизици, лингвистици...

Ангелина Петровић се својим бројним романима већ испро-
филисала као писац трилера са дубоким понирањима у човекову 
психу, а њен роман Неопроштено, у том смислу врло је драгоцен, 
јер не само да открива поноре човекове психе у којима се губи за-
рад породичних траума, већ врло смело тумачи однос човека и 
ствараоца у њему, указујући на борбу коју води, будући да је ира-
ционално често снажније од рационалног и да оно што створи у 
такозваним стањима надахнућа, може самом писцу деловати исти-
нитије и животније од чисте реалности у којој пребива јер човек 
је много више од онога што о њему знамо, што и сам о себи зна. 
Романи ове списатељице то најбоље илуструју, а реалност пуна 
стравичних прича о породичним драмама то нажалост све чешће 
потврђује. Уосталом, сам Борхес је рекао да је човекова унутрашња 
стварност снажнија од оне која га окружује, а Добрица Ћосић је на-
глашавао да има врло дубок и трајан однос са својим литерарним 
јунацима.

Оно што је у сижеу романа Неопроштено, састављеног од два-
наест поглавља и епилога, о извесном популарном писцу Андреју 
Андрејевићу Зефиру, врло импресивно јесте преплитање „ствар-
ног” и написаног што чини један изванредан мозаик атмосфере, 
догађаја, слика, метафора и значења који су тако зналачки испре-
плетени да се таквим спојем иницира стална напетост и буди ра-
дозналост до краја романа. Заправо, овде је реч о два романа, јед-
ном унутар другог који се допуњују по систему фиока јер се радња 
једног наставља у другом роману. Ови делови и графички су озна-
чени другим типом слова, писаним на писаћој машини, роман о 
стварном животу једног познатог аутора (заправо и ово је део фик-
ције) који пише и незнајући да тиме открива свој претходни живот 
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и да ће крај романа донети разрешење његових највећих животних 
недоумица... Но, подсетимо на ауторкине речи о томе забележе-
не на крају књиге под насловом Реч аутора: „Када писац пише о 
писцу, налази се на ивици дубоке провалије, клати се на узаном 
затегнутом канапу и на корак је од оштрог сечива које га може са-
сећи насмрт. И то само из једног разлога – можда несвесно пише о 
себи и на најгрубљи начин лечи комплексе, слеп код очију, глув и 
неспретан да схвати шта чини са собом!” Како год било, писање је 
само по себи мистификација, излазак из себе и означава корак ка 
другима. Тако се дешава и у овом делу, писац Андреј Андрејевић 
Зефир бива изазван да пише роман како би доскочио једном про-
рочанству да ће умрети одређеног датума. Пишући о познатом 
лику из света подземља сликару Вањи Меденици, овај аутор несве-
сно следи трагове који га воде до неслућених открића из сопстве-
ног живота. Будући да истине уметничког дела нису фактичке већ 
симболичке, ауторка показује да је често искуство самих писаца 
управо такво јер писање као да у себи има извесна својства преде-
стинације, али овде је део сложеног приповедног поступка којим се 
у дело уводи по важности други протагониста дела.

Једно је извесно, писац је онај ко уме да у споју онога што живи 
и онога о чему мисли „оживи” нешто јединствено и непоновљиво. 
Ангелина Петровић је такав писац, свака њена књига је управо 
то, креација потпуно особеног света, а опет толико је укорењена у 
простор и време да увек говори о најактуелнијим појавама и про-
блемима, њиховим последицама и продуктима. У овом случају, о 
уступању деце за новац, криминалу, трговини наркотицима, по-
треби за љубављу, кризама идентитета, напуштању Сарајева због 
страха од криминалаца, кријумчарењу уметничких слика по све-
ту... а проблеми на нивоу породице су заправо само шира слика 
друштва које се урушава првенствено разбијањем породице.

Добрим делом романи Ангелине Петровић су реалистички, 
али је фикцијски део у њима оно што их чини вансеријским. У том 
смислу сиже романа Неопроштено увлачи читаоца у један неза-
мислив лавиринт људских судбина које су повезане а да њихови 
актери тога нису свесни до потпуног разрешења свих драмских 
напетости на крају књиге у чијоj основи је мит о Каину и Авељу. О 
братској патњи, освети и накнадној неуништивој љубави.

Пишући о претходним романима Ангелине Петровић, већ 
смо апострофирали њен смисао за добро написан сиже, што се 
потврђује у сваком новом делу, фасцинантни су детаљи у креирању 
крајње нобичних судбина, (главни лик писац Зефир, његова су-
пруга Наталија, Вања Меденица, Јованка, Ирис, Чичак, Барбара, 
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њен отац... ) ликова и ситуација које осликавају дубоке људске дра-
ме и покушаје да се датости или премосте или како тако прихвате, 
а често и да кривци за њих буду строго кажњени. Управо на овом 
последњем моменту почива драматургија романа Неопроштено. 
Греси родитеља, погрешне одлуке, некад и невоље које их натерају 
на погрешне кораке, резултирају несагледивим последицама које 
се уочавају у овом дубокоумном и потресном роману у којем је по-
трага за домом и освета родитељима створила један посебан тип 
човека спремног на најокрутније поступке: „Мој живот је окретање 
црвеног и црног, смрти и живота, јер је то једини начин да оку-
сим сласт егзистенције. Потребно ми је понекад да осетим тај јадни 
трзај живота, жељу да преживим, свестан колико равнодушност 
зна опасно да поремети сваки мој план. Изгубим моћ опажања, све 
ми у трену постане свеједно и од ловца се очас посла претворим 
у ловину. Тек кад се нађем на самом дну, почнем да се копрцам и 
последњим атомима снаге гребем зидове провалије у потрази за 
бар мало дашка живота, док наново не кренем у лов.” Можда су 
наведене речи права илустрација повређених људи који рањени 
животом посежу за бекством у деструкцију и узимањем правде у 
своjе руке, што их води у дубљи пад и већу трагику.

Заплет у роману заправо почиње кад омиљени писац напише 
једну посвету девојци по имену Ирис, и тад чује необичну рече-
ницу, да ће умрети на дан рођења девојке којој је управо потпи-
сао књигу. Већ упозорен случајним открићем да га супруга вара, 
почеће да страхује, да трага, да се преиспитује, а открића ће бити 
више него шокантна. Испоставиће се да у роману све функциони-
ше у знаку броја три, писац има жену и кћерку, нови трио чине 
Јованка, Вања Меденица и Ирис, његова ванбрачна кћерка, Чичак, 
Барбара и њен отац, потом на нивоу текста, аутор романа, писац 
романа унутар дела и текст у настајању... Ако погледамо симбо-
лику броја три који је израз интелектуалног и духовног, божанског, и у 
космосу и у човеку, видећемо да то указује на свеукупност, доврше-
ност јер споју неба и земље, што је означено бројевима један и два, 
додају човека, а човека треба увек изнова стварати будући да он 
као такав никад није априори довршен, те у том смислу и у овом 
роману све се одвија у троуглу: Логос, Ерос, Танатос. Човека довр-
шава акција, оно што од себе створи, а дело оно што је укупност: 
дара, знања и циљева.

У предању верника истине из Ирана, број три је повезан са 
остварењем неког догађаја магијске природе, у роману Неопрош-
тено их има више, симболичка смрт малог дечака којег родитељи 
уступају за новац, као и завршни чин, спаљивања куће и себе у њој, 
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када се све што је било трагично и погрешно у животу писца који је 
многим ликовима кројио судбине, нестаје у ватри и његов недовр-
шени роман о чувеном криминалцу, заправо брату којег је жалио 
целог живота, иако му је био стално за петама, а остаје му да тек 
одживи праву љубав или да о њој тек напише праве речи: ”Нисам 
је превише волео, не зато што ме није превише привлачила, већ из 
простог разлога што писац не може да воли као обичан човек или 
воли другачије. Да, грубо је ово што сам рекао, понижавајуће, али 
ко ће разумети све оно што се одвијало у мени када бих створио у 
делу жену за другог мушкарца, а у животу неспособан да је пресли-
кам... Шта је истина а шта лаж у нашем животу? Питање ми се тих 
дана често врзмало по глави. Синоними постојања, што се непре-
кидно напајају из људског мозга, тешио сам се измишљеним одго-
ворима. Истина је била да сам осећао страх јер сам посумњао у све 
оно што сам написао у протеклих двадесет година. Све се некад и 
истински догодило или је све невероватна обмана?” Те вечите ди-
леме у ставараоцу су покретачка снага и доносе нова дела у којима 
се као овде тумачи та танка нит која дели стварност и имагинацију, 
изједначавање написаног и догођеног, какав је статус текста и ста-
тус духа писца... Ауторка дубоко осветљава унутрашњи свет писца 
указујући на извесну конфузију у духу који је стално заокупљен по-
требом за стварањем нових садржаја, сумњом у то да ли је реч о па-
толошком или спасоносном пориву пред загонетком, шта је човек 
и шта је живот. И увек у сталном преиспитивању да ли је то вредно 
труда, а тај конфликт би се разрешавао једино новим урањањем у 
непознати део бића писца и једини лек било би ново дело, и тако у 
круг како би се у потрази за смислом лакше битисало.

Ипак, вратимо се броју три а кабалистичко тумачење овог 
броја нам се чини најадекватнијим за ову прилику јер произилази 
из закона тројства: све нужно постоји као тројство које чини једно. 
У сваком чину, који је једно сам по себи, разликујемо заправо: 1. 
делатни принцип, узрок или субјект чина; 2. чин тога субјекта, 
његову реч; 3. предмет тога чина, његов учинак, односно исход, то 
јест творац, чин стварања, створено.

Примењене ове принципе на роман Неопроштено видимо у 
непрекидној акцији главног јунака, писца Зефира који имагинира 
и стално објављује нове књиге које му доносе славу, али и одређену 
дистанцу са ближњима, тако да ће му ствари од животног значаја 
промаћи а што ће онај други роман који он пише по наруџбини, 
открити као стварни живот својих ближњих. Писање му добрим 
делом омогућава бекство од трауматичног детињства и сећања на 
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рано преминулог брата чију смрт није разумео ни преболео, оп-
тужбе да је убио родитеље...

Његови романи у којима је симулирани живот одузимају му 
моћ да у реалном животу има боље односе, рецимо са супругом 
Наталијом, коју заправо врло површно познаје и која има неки свој 
живот, како ће се на крају испоставити, и неку сасвим другу уло-
гу, но тим аспектима романа се нећемо бавити овом приликом. То 
остављамо читаоцу као велики изазов за његову машту.

Створени романи писца Зефира доводе у додир са новим 
људима, у овом случају са необичном женом Јованком, чија прича 
ће га довести до разоткривања његових породичних тајни.

Роман који је писао о Вањи Меденици, на њену сугестију, даће 
слику необичног јунака, онога који му је толико близу а чијег при-
суства није био свестан. Животно и литерарно ће се много пута по-
клопити, љубав и мржња даваће замах развоју сижеа а истине које 
то обелодањују биће трагичније од литерарних. Барбара која је 
имала не баш часну улогу у првом сусрету с њим, промениће став 
и постаће нова нада и надокнада за неискрено припадање бивше 
супруге. Писац Зефир ће се исповедати о стањима свог бића док 
пише не скривајући да у животима својих јунака најдубље про-
живи стотину других и другачијих живота, откривајући не само 
њихову већ и сопствену истину: „Нисам био суров само према 
јунацима својих прича. Трпело је моје биће често више од њих. Да 
сам се којим случајем усудио, те себе себично и лукаво склонио у 
страну, а на површину извукао туђе очеве, мајке, браћу, сестре и 
духове, остао бих покопан у заборављеном гробу. Не. Ишао сам за 
својим јунацима и плакао њихове сузе, волео њихове жене, лизао 
њихове ране...”

Из последњих наведених речи можемо ишчитавати и им-
плицитну поетику саме ауторке јер вредност њених романа, по-
ред осталог, лежи и у дубокој емпатији с којом она ствара своје 
ликове, као да је све њих рађала и телом а не само духом, свима с 
подједнаком љубављу удахне живот који никада није једноставан 
и лак. У свему томе, очитује се дубок смисао, исконска потреба за 
креативношћу, служење Еросу и Логосу како би се тама Танато-
са превидела и мисао о њој одгодила што више. Читалац који се 
упушта у њен сложени и често фантазмагорични свет, стога бива 
потпуно заокупљен, те свет њеног уметничког дела стога прима 
као највећу животну истину правећи паралеле између прочитаног 
и сопствених увида. Иста она врста катарзе коју писац проживи 
док све то уобличи преноси се и на читаоца који духовно реализује 
понуђени садржај таквог писца, емотивно и мисаоно уздраман.



104

На ширем, метафоричном плану роман Неопроштено, чијих 
значења смо се само делимично дотакли, може бити и прича о рас-
паду заједничке земље у којој су лични интереси и неискреност 
дали катастрофалне последице јер радња се делом одвија деведе-
сетих година прошлог столећа. Бомба је, као и у овом роману, раз-
нела ту заједничку „кућу” и све је претворено у пепео. Остаје да 
живи само прича о једном времену у којем није све било лако, али 
је било и великих успеха и остварених људских судбина.

Са праштањем или без њега, патње међу блискима увек остају 
негде да живе и да поново васкрсавају у најноечекиванијим окол-
ностима. Овај роман о томе говори са много опомена и позивања 
на сагледавање сопствених корака и њихових последица јер „реч 
је најубојитије оружје!” и с њом треба бити опрезан. Но, кад њоме 
овладаш као што то чини Ангелина Петровић, пишући слојевите и 
вишезначне романе, откровења су више него драгоцена.
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Добрашин Јелић

ЈА, КОЈЕ ЈЕСТЕ

(Раде Јолић, Ја, ИГП „Пегаз”, Бијело Поље, 2016)

У збирци поезије, коју је кочоперно, али свакако симпатично, на-
словио са Ја, у три циклуса – Поезија је жена Волим поезију, Гласно ћу-
тање и Ишчекивање – и, с пролошком пјесмом Позорница, с укупно 
49 пјесама, Раде Јолић се не обазире на овештала правила писања, 
нити „цркава” над версификовањем, глачањем и цизелисањем 
стихова, већ пјева онако како мисли, казује, „бијелим стихом”, оно 
што јесте, и тако разбија помрчину. Ту је основ онога „ја”, које је 
заузело гард у наслову његове пјесничке књиге. Као да каже: „Ја, 
овакав какав сам. Ја, онај који говори другачије. Ја — на црти.”

Слобода је карактеристична за пјесника, а Јолић то јесте, не 
само зато што је објавио трећу књигу – једну књигу, веле, може да 
објави и неко ко није пјесник – већ зато што првенствено, „љуби” 
слободу и настоји да је прибави, и то своје осјећање и хтјење изра-
жава пјесничким стваралачким поступком. Он то зна – можда из 
књига, а свакако из себе – и саопштава у пјесми Градитељ мостова:

Пјесник има 
Неодољиву потребу
Да гради мостове
Да премоштава разлике
И да се смије границама

Уочавајући величанство поезије, у пјесми Борба пјева: 

Жао ми је
Што научници
Нису
Пјесници

Тај жал остаје у смислу да сви научници нијесу пјесници. Јер они 
највећи научници то јесу. Јесу, „но, што су?” 

Ту, дакле, само треба да се смјести ријеч „сви”, (стих би гла-
сио: „Што сви научници”), и да све заузме своје мјесто.

Иако рођен у епском крају, гдје је и остао, у „славним Васо-
јевићима”, како је писао универзитетски професор и књижевник 
Димитрије Л. Машановић, он не робује ни томе да буде епик, већ 
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кaже да јесте и оно друго, оно што му отвара врата уласка у општи-
ји контекст. Види се то из пјесме Откуд, гдје се укопао, и укорије-
нио, стих: „Откуд музике без виолине”.

Али, да се разумијемо, он се не отклања од епике – он је епик 
у високом степену, само, у складу са својим временом. Како су ње-
гови и моји преци цијели живот мукотрпно радили да би купили 
златно црногорско одијело, да се најљепше обучени појаве на оном 
свијету, тако он инсистира и на што већем духовном обогаћивању.

У пјесми О смрти се не пише, иако пјева да се не пише о нече-
му о чему се ништа не зна и о ономе гдје никад нијесмо били, зна 
да знамо о чему се ради и знамо да умиремо сваки дан, на шта 
је указао Свети Павле, а то потврдила савремена биологија, али је 
негира, е да би његова основна мисао имала чвршћу заснованост, 
а то је „контра” коју је изразио стиховима:

Није смрт толико страшна
Страшније је
Када немаш са чим пред њу изаћи

Смрт је, дакле, покретачка снага за стваралачки чин – да се „остави 
успомена”.

Он је човјек широких погледа. То видимо из Пјесме за плес – у 
искреност човјека можемо да посумњамо, а у искреност пјесника 
не – гдје се нижу и ови стихови:

Мени је свеједно
Нигдје нисам путовао
Али бих волио да плешем
Танго
Са оном која носи у коси мирисе
Свих континената

У истој пјесми, пјесник увиђа: и кад живимо у највећем граду, ако 
не путујемо, исто је као да смо, у пећини:

А ја у Беране
Одакле нијесам ни одлазио
Него остао да се играм ријечима
И са годинама
И никад нећу научити да плешем танго (иста пјесма)
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Овај приврженик „поштеног рада”, о којем је говорио проза-
ист Миливоје Јелић, не чека инспирацију, већ ради. О томе, у пје-
сми Инспирација:

Мене и даље боли десно раме
А не знам зашто.

Ја знам зашто, а и Јолић зна, само се вајка. Кад би се десило да га де-
сна рука не послуша, научио би да пише лијевом руком, и тада би 
га бољело лијево раме, јер писање није у „согласју” с реципрочном 
инервацијом бола, већ с епикалном доминацијом импулсâ. 

Његова техника писања говори о томе да се ствари не завр-
шавају, а то је зато јер се ради о процесима, при чему нестајања и 
нема, јер оно што је настало, унеколико је апсорбовало оно из чега 
је произишло. Мислим да из овог општег става, који пјесник доду-
ше не експлицира, произилази то да ниједну пјесму није „заробио” 
тачком, тако да све лебди, да се чини да је све то скуп тренутака, а, 
у ствари, јесте њихов систем, који подсјећа на оно његошевско да је 

„без поретка најдубља наука”.
Љубав је изнад свега, код овог пјесника. Да није љубави, на-

рочито оне неузвраћене, не би било, не само поезије, већ би се све 
стропоштало у стереотипност, и човјек би, како би рекао Радоња 
Вешовић, живио говеђи живот. О томе у пјесми Љубав, говори пје-
сничка лапидарност:

Љубав је када си нијем
Па се догоди неко чудо
Да у сну проговориш

Она је еликсир живота, у шта нас, на нов начин, увјеравају стихови 
пјесме Пожели ми срећу:

Пожели ми срећу
Јер ако те не нађем
Нећу знати да ме има
(...)
Пожели ми срећу
Овог јутра идем да те тражим
А ти растјеруј магле и облаке
Невјешт сам у летјењу
Тек учим
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У праву је пјесник: у свему, и о свему – учимо.
О љубави маштамо и причамо док нам се не догоди, а онда је 

живимо. Тај став се смјестио у пјесми Драго ми је да постојиш:

Препознао сам те
Нема више потребе
Да пишем о љубави

То је оно исто мишљење које је упјесмила Десанка Максимовић, а 
које говори о томе да „срећа је лепа само док се чека, / док од себе 
само наговештај да”. 

Жена о којој (или којој) Јолић пјева више је интелектуална 
појава и „играрија” маште, слична Дучићевој имагинарној жени. 
Љубав је ту, приоритетно, платонска. Тако је са љубављу мушкар-
ца, све док дјевојку не доведе у „зидине ђеда свога”, гдје се све ис-
преплете и помијеша, да га је немогуће раздвојити, као ни траве у 
откосу кад вјетар нанесе траве из других откоса, како то, у једној 
хаику пјесми, пјева Војислав Бубања, и гдје се све, у ствари, компле-
тира. Јолић, у пјесми, иде до „зидина”, до границе, одакле почиње 

„тјелесна реализација” љубавног осјећања, а то шта се дешава иза 
зидина, јесте интима, о којој се не пјева, све док толико не „преври”, 
да се прометне у чисти духовни садржај. 

Поезија и сликарство су комплементарни, а ствара их и пове-
зује машта. Став о њиховој узајамности Јолић је изразио у пјесми 
Насликај ми пјесму:

Пјесник и сликар 
Убијају машту
Тако што је оживљавају

Замисли сад
Да пјесник нема ријеч
И сликар да нема језик

Имајући у виду оно докле је стигао у овој књизи, Раде Јолић већ 
је препознатљива бистра вода што тече низ поетски Лим, који све 
више надолази, и мислим да ће „издегдисати”да и кад стигне до 
мора, не изгуби од свог идентитета. А биће тако, јер у колико год 
велику ријеку увире, у колико год велико море та ријека увире, 
пјесник није притока која губи своје име.
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Маријана Дујовић

ЗАПИСИ О СРПСКОЈ МУЗИЦИ И МУЗИЧАРИМА У 
ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

ИЗ ДНЕВНИКА, МЕМОАРА И ПИСАМА 
РАТНИХ СВЕДОКА

Сажетак 
Историографско изучавање у домену (националне) музикологи-
је често се базирало на сагледавању и анализи музикалија. Савре-
мена музикологија као хуманистичка дисциплина данас делује 
интердисциплинарно, нарочито када је у питању истраживање у 
области историје музике, те тако у обзир долази и изучавање грађе 
која није примарно музичка. Велики број информација о музичкој 
прошлости записан је у архивској грађи различитих типова. Би-
блиотеке, архиви и музеји као институције у којима се чува архив-
ска грађа, били су неисцрпни извор за ово истраживање. У про-
учавању Првог светског рата поред институционалних установа 
које поседују архивалије, велики значај имају и интернет базе које 
складиште обиље документне грађе, као и приватни породични 
фондови. Рад представља музиколошку студију у оквирима му-
зичке, националне историографије у периоду Првог светског рата.

Кључне речи: музика, музичари, Први светски рат, Велики рат, 
дневници, мемоари 

Увод
Архивски материјал који је коришћен за потребе овог рада саку-
пљен је из различитих фондова и база. Поред традиционалних 
институција које баштине грађу, изузетан допринос у истражива-
њу свакодневно пружају и веб базе које материјал чине доступним 
широј публици чиме се бришу границе између приватног и јавног 
простора,1 тако да пласирањем информација у веб сферу постаје 
неважно одакле је потекао дати материјал (од институција или поје-
динаца), већ је од важности да он постоји и да је доступан.2 Када је у 

1  Слободан Мандић, „Интерсекторска сарадња баштинских институција културе – неискори-
шћен простор веба”, Читалиште бр. 22 (2013): 30. 

2  С обзиром на то да се у нашој средини процес дигитализације у институцијама културе не 
обавља истовремено, грађа за сагледавање прошлих времена није јединствена и још увек 
систематизована. Приоритети у процесу дигитализације нису исти за све институције у 
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питању документна грађа из Првог светског рата, у нашој средини 
она је махом истражена и добрим делом дигитализована. Међутим, 
рецепција музике и музичара током Великог рата захтева приступ 
грађи која често није доступна и истражена у потпуности.3 

Поред званичних докумената, дневници и мемоари српских 
војника и цивила из Првог светског рата представљају изузетно по-
годну грађу за сагледавање датог времена, у којој најчешће нису у 
првом плану чињенице, већ доживљаји појединаца. Треба имати у 
виду да су записи актера о Великом рату знатно бројнији од беле-
шки из претходних ратова.4 Разлог томе јесте да је наше становни-
штво у време Великог рата било знатно писменије у односу на уче-
снике у претходним ратовима.5 Међу српским војницима у овом 
рату нашли су се многи високо образовани људи и интелектуалци. 
Поред зрелих војника (по годинама), у рату су учествовали још и 
ђаци и студенти, од којих су многи постали знамените личности у 
нашој земљи. Међутим, о рату (за време и након рата) нису писали 
само учењаци, већ и појединци који су били једва писмени. 

У писану грађу о Великом рату спадају: дневници писани за 
време рата, мемоари/сећања начињена након рата, дописнице, 
белешке, писма, литерарни радови мање или веће вредности (пе-
сме, драме, приповетке и романи, који су могли настати и у време 
и после рата6), и грађа из периодике (новине, ревијални листови 
итд.), те се може рећи да је грађа написа о Првом светском рату хе-
терогена. Она се не разликује само по наведеним жанровима, већ 
и по стилу писања, а видљиве су и велике језичке, културне, соци-
јалне и родне разлике које утичу на глобалну рецепцију. Неки од 
написа који ће бити споменути у овом раду су објављени, а неки су 
још увек доступни само у рукопису, тако да постоје две групе на-
писа – они који су доступни широј публици, објављени у књигама, 
мемоарима, зборницима и сл. и могу се наћи у библиотекама или 
су дигитализовани и доступни на веб базама, и они који су недо-
ступни широј јавности, нису објављени или дигитализовани и као 
такви налазе се у поседу архива. 

којима се чува архивска грађа, тако да се исти тип грађе у различитим институцијама дру-
гачије третира.

3  Изучавање историје музике примарно подразумева музиколошку грађу у коју спада анализа 
музикалија, сагледавање музичког материјала (књиге о музици, сачувани концертни про-
грами и плакати...) и испитивање музичких артефаката. Међутим, музичку епоху прошлих 
времена чини и историјска грађа која није примарно музичка. 

4  Дуња Душанић и Данило Шаренац, прир., Смиље и сумпор. Два војничка дневника 1916−1919. 
(Београд: Clio, 2016), 8−9. 

5  Познато је да је пре Великог рата у Краљевини Србији било преко 70% неписменог станов-
ништва. Ibid.

6  Дуња Душанић, Фикција као сведочанство. Искуство Првог светског рата у прози српских модер-
ниста, (Београд: Досије студио, 2017). 
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Записи о музици из Првог светског рата су бројчано скром-
ни, те се музика и музичари спорадично спомињу у дневничким 
белешкама. Поред личних импресија од изузетног значаја су сачу-
вани концертни програми војничких оркестара, новински члан-
ци, званични дописи упућени српским музичарима, и дневници 
војничких позоришта у избеглиштву, у којима се поред представа 
практиковало и музицирање. Из наведене грађе увиђа се да су за 
време рата деловали самостално музичари аматери, полуаматер-
ски вокални/инструментални ансамбли са понеким чланом про-
фесионалним музичарем и професинални музичари окупљени у 
војне оркестре. Срби су за време Првог светског рата нашли уточи-
ште у земљама савезника, у Грчкој, Француској, Великој Британији, 
Русији... До данас су сачувани записи о музици тек са понеких ме-
ста где су боравили Срби. 

У овом раду биће представљена рецепција о музици и музича-
рима која се претежно базира на дневницима и мемоарима поједи-
наца и записима/евиденцији из ратних позоришта, без већег осврта 
на програмски садржај.7 Циљ текста је да се прикаже како се музика 
свакодневно практиковала и доживљавала у ратним данима. 

Сведочења о музичарима аматерима
Нajмaњe имa пoдaтaкa o музичaримa aмaтeримa кojи су дeлoвaли 
сaмoстaлнo. To су нajчeшћe били свирaчи нaрoдних инструмeнaтa, 
фрулaши и рeђe гуслaри, кojи су у трeнуцимa oдмoрa зaбaвљaли 
свoje сaбoрцe нaрoднoм пeсмoм и игрoм. Никола Трајковић је у се-
ћањима са Солунског фронта oписao jeдну ситуaциjу: „[...] Пoслe 
oбeдa oпeт зaпaлишe цигaрe [...] Ивaн кao дa сe нeчeгa сeти, и тржe из 
тoрбe свирaлу, кojу je oд зoвe сaм истoгa дaнa нaчиниo. Зaсвирa...”.8 
Славко Пејић је истакао значај гуслара Петра Перуновића Перуна 
током Првог светског рата, наводећи да је „[...] патриотским пева-
њем и гуслањем изазвао и одржао високи борбени морал, по коме је 
српска војска била позната у целом рату...”.9 Овај храбри гуслар, који 
је својим музицирањем бодрио своје саборце, био је у првим борбе-

7  Ратни репертоар војног Оркестра Краљева гарда и оркестра Музика коњичке дивизије погледати 
у: Маријана Дујовић, Станислав Бинички и његово доба (Београд: Clio, Медија центар „Од-
брана”, 2017), 172−176; Maрианна Дуювич, „Культурная жизньсербских музыкантов в годы 
Первой мировой войны”, Театры Первой мировой (Санкт Петербург, Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение культуры „Санкт-Петербургский государствен-
ный музей театрального и музыкального искусства”, 2014), 90–98; Maja Vasiljević, „A ‚Quiet 
African Episode‘ for the Serbian Army in the Great War: The band of the Cavalry Division and 
Dragutin F. Pokorny in North Africa (1916−1918).”, New Sound, No 43 (I/2014): 143−150. 

8  Никола Трајковић, „Свирала. Слика са Солунског фронта”, у: Голгота и васкрс Србије, ур. Ко-
ста Тодоровић (Београд: Београдско издавачко-графички завод, 1971), 272.

9  Славко Пејић, „Значај гуслара Петра Перуновића-Перуна”, у: Голгота и васкрс Србије, ibid., 
384−386. 
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ним редовима, где је задобио тешке повреде, али га то није спречило 
да настави своју мисију. Гуслар Перун је прешао Албанију са срп-
ском војском и цивилима, затим је стигао на Крф где је опевао муке 
свог народа, a потом је доспео у савезничку Француску. Познато је 
да се тамошњој публици представио на Сорбони, а након Францу-
ске отпутовао је у Америку, где је такође имао успеха. Осим што је 
опевао ратну патњу сународника и приказао је ван граница Србије, 
његов значај се мери и тиме што је у избеглиштву (у Француској и 
у Северној Америци) прикупљао добровољце за Солунски фронт. 

Ромски музичари аматери били су такође присутни уз Србе 
током ратних година. Често су наступали приликом обележавања 
православних празника. Британка Флора Сандес (Flora Sandes), која 
је током рата била ангажована најпре као болничарка, а потом по-
стала и једина жена официр српске војске у Великом рату, у днев-
нику је описала време које је провела уз Србе. Године 1916. на путу 
до Драча наишла је на групу познаника који су се улогорили. Уз 
цичу зиму, забављали су се уз два музичара аматера ромске нацио-
налности: „Било нам је сјајно уз логорску ватру и [...] два Циганина, 
који су певали и свирали српске арије на њиховим виолинама. Ти 
Цигани су веома музикални [...] они изводе веома компликовану 
ствар – певају песму и сами се прате свирајући акорде на виолини 
истовремено,”10 писала је Сандес. Музичари аматери деловали су и 
при реконвалесцентним одељењима, најчешће самостално, а поне-
кад и у групи са неким професионалним музичарем или глумцем. 
Најчешће су рањени и болесни војници певали једни другима, ређе 
би им неко дошао са стране да их посети и разоноди. 

Успомене из Северне Африке
Прве трупе су пристигле у Северну Африку 1916. године. На оба-
ле Алжира, Марока и Туниса искрцало се више од шездесет и једне 
хиљаде Срба, међу којима је било више од четрдесет и једне хиљаде 
рањених и болесних војника, смештених у реконвалесцентна оде-
љења.11 Срби који су се ненадано обрели у Африци покушали су 
да себи обезбеде услове за свакодневни живот. Основали су школу, 
штампарију, сазидали цркву и позориште, организовали базаре и 
концерте. Сведочења Срба који су боравили у Северној Африци са-
чувана су у облику дневника, писама, мемоара, фотографија и цр-
тежа, из којих се сазнаје о позоришним и музичким активностима.

10  Flora Sands, An English Woman-Sergeant in the Serbian Army (London: Hodder and 
Stoughton, 1916), 175. 

11  Дуња Душанић и Маријана Дујовић, Српска Африкијада 1916−1919. (Београд: Clio, Медија 
ценатр „Одбрана”, 2017), каталог изложбе. 
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Највеће позориште које је деловало током рата било је осно-
вано управо у Африци, у Надору, априла 1917. године, на ини-
цијативу глумца Димитрија Гинића, чика Гине, који је радио као 
управник и редитељ. У почетку позориште је имало око 1.200 ме-
ста за седење у амфитеатру, да би временом број места у гледали-
шту био повећан на око 3.000. До новембра 1918. године одржано 
је чак 169 представа.12 Позориште је основано у циљу разоноде, али 
и да би се војници отргли од порока (алокохолисања и коцкања) 
који су временом постали фатални.13 Глумац Душан Цветковић 
Дуца који је боравио у Северној Африци био је члан позоришта и 
у својим мемоарима описао је патњу Срба у избеглиштву: „Нерви 
су свима попуштали па су свађе, туче и опијања почели [...] а наро-
чито коцкање у новац. Док су имали новца још некако је могло да 
се поднесе, али кад га је понестало настало је зло. А благајник из 
Солуна, као за пакост не долази да донесе војничку плату. Плашио 
се подморница и читава три месеца није дошао у Бизерту. Неки су 
потпуно деморалисани, попустили им живци па су себи одузима-
ли живот вешањем или револвером или слично.”14 

Фотографијa бр. 1: Позориште у Северној Африци15

12  Немања Калезић, „Поговор”, у: Н. Гиздавић, Српска Африкијада. Наши у Африци (Београд: 
Медија центар „Одбрана”, 2017), 147−150. 

13  Dušan Đ. Cvetković Duca, Srpsko vojničko pozorište u Bizerti – Afrika, rukopis. Архив музеја 
позоришне уметности Србије, грађа о Првом светском рату.

14  Ibid. 
15  Фотографија је преузета из: МПУС, Фонд меморијалне грађе о Првом светском рату.
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Фотографија бр. 2: Душан Цветковић Дуца, Северна Африка, 1918.16
 

Међу жртвама које је савладала депресија био је и Миодраг 
Нушић, синовац чувеног српског писца и драматурга Бранислава 
Нушића, који је такође био члан позоришта. Он је извршио самоу-
биство 1919. године, на позоришној сцени у паузи између проба. У 
рад позоришта били су укључени професионални глумци, амате-
ри и искусни техничари. Њима је често био прикључен оркестар 
Музика Коњичке дивизије под руководством Драгутина Покорног, 

16  Фотографија је преузета из: МПУС, Фонд меморијалне грађе о Првом светском рату.
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који је такође био стациониран у Африци. До краја рата овај вој-
ни симфонијски ансабл имао је шездесет пет извођача. За потре-
бе представа Драгутин Покорни је дириговао оркестром, а његов 
млађи брат Миливоје Покорни предводио је хор од четрдесет пе-
вача. У дневнику позоришних представа наведено је да је позори-
шни хор, поред музике за комаде с певањем, за потребе позори-
шта изводио следеће композиције: химну Боже правде, Мокрањчеву 
Девету и Десету Руковет, Маринковићев Народни збор, од Вилхара 
(?) хорску песму Словенац-Срб-Хрват.17 Позоришни репертоар са 
списком већине учесника био је објављиван у листу Напред.18 Тру-
па је имала наступе у околним местима, али никада организовану 
велику турнеју као што је то било уприличено за војни оркестар 
Музика Коњичке дивизије. Уз позоришни хор у Северној Африци 
деловао је и Хор богослова, сачињен од свештеника и студената 
богословије, који је понекад био придружен позоришту. Управа 
позоришта је после извесног времена од оснивања оформила свој 
музички ансамбл, како не би морали да зависе од расположивог 
времена војног орекстра. Најпре је то био оркестар „[...] састављен 
углавном од војника циганске народности, професиолних музи-
каната...”,19 да би временом оркестар досегао број од око двадесет 
музичара које је предводио тада студент технике Воја Крстић. У 
овом оркестру, према речима Душана Цветковића Дуце, били су 
„[...] заступљени сви инструменти изузев клавира и харфе...”.20 Сви 
који су били ангажовани око позоришта радили су са великим ен-
тузијазмом. Њихов труд око израде сценографије и костима био је 
изузетан, и чини се, мало тога је указивало да се ствара у ратним 
околностима. Приликом извођења једне представе с музиком, ад-
мирал Гепрат (Émile Paul Aimable Guépratte) је упитао: „‚Јесте ли 
ове костиме добили од наше опере?’ [...] Командант Миленковић 
се насмешио и одговорио, да је све ово што се видело, изузев две 
женске хаљине, све направљено од расходованих шаторских кри-
ла, празних лимених конзерви и кожица белих кунића.”21 (Погле-
дати описане костиме на фотографији бр. 3).

17  Нав. према: Дневник представа српског војничког логорског позоришта у Надору (Тунис), 
у: Архив НБС-а, одељак Велкики рат, доступно на: http://velikirat.nb.rs/items/show/855 
приступљено 11. 3. 2017. 

18  Српски дневни лист Напред излазио је у Бизерти, у Африци од 26. 2. 1916. до 16. 12. 1918. 
године. Први уредник био је Ђорђе Ђорђевић, а потом Веселин Чајкановић. У новинама су 
објављиване вести са фронтова, огласи о несталима, читуље, најаве и прикази представа и 
концерата одржаних у Северној Африци. Нав. према: Дуња Душанић и Маријана Дујовић, 
Српска Африкијада 1916−1919, ibid.; Немања М. Калезић, „Поговор”, ibid. 

19  Милољуб Бобић, „Српско војничко позориште у Бизерти”, у: Голгота и васкрс Србије 
1915−1918, прир. Силвија Ђурић, Видосав Стевановић (Београд: Zrinski, 1989), 319. 

20  Dušan Đ. Cvetković Duca, ibid. 
21  Ibid.
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Фотографија бр. 3: Сцена из комада Бој на Косову22 

Војници и цивили који су боравили у Северној Африци опи-
сали су наступе Музике Коњичке дивизије, када би пристигао неки 
значајан војсковођа или у данима празника. Поводом испраћаја 
српских војника на Солунски фронт приређивале су се свечане 
параде и том приликом би наступао војни орекстар. Цветковић је 
у мемоарима написао: „Када су се појавили у Бизерти и засвирале 
фанфаре, излетело је све живо на улице града. А када је и музика 
засвирала, народ је трчкао поред поворке, а нарочито деца.”23 

Један од испраћаја забележио је и пуковник Белић: „Одједном 
све се умири. Из побочне улице чују се звуци српске музике. Вели-
чанствени звуци марша ‚Хеј трубачу‘, као да својим чаром захватају 
целу публику. За час се иза угла појавише прво сјајни инструменти 
па надувани образи музиканата и онда, као да су одједном пали 
ту, први редови официрске школе [...] Ситан звук малог добоша и 
јак ударац у бубањ, тргоше публику и оне под палмама.”24 Белић 
је навео и које су све химне извођене поводом једног од испраћаја 
српских трупа на Солунски фронт 26. 10. 1916. године у Бизерти.

22  Фотографија је преузета из: МПУС, Фонд меморијалне грађе о Првом светском рату.
23  Dušan Đ. Cvetković Duca, ibid. 
24  Емило Белић, Уздаси из туђине (Сарајево: Штампарија „Обод” Јован Карић, 1931), 44, 49.
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Фотографија бр. 4: Парада у Бизерти при испраћају трупа за Солун 1916. 
године25

Фотографија бр. 5: Испраћај војника за Солун, свира Музика Коњичке 
дивизије26

25  Фотографија је преузета са сајта: http://velikirat.nb.rs приступљено: 5. 10. 2017.
26  Ibid.
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Том приликом адмирал Гепрат је наздравио свим савезници-
ма: Енглеској, Италији, Русији, Белгији, Португалу, Јапану, Руму-
нији и Тунису, а Музика Коњичке дивизије одсвирала је следеће 
химне: српску, француску, енглеску, италијанску, руску, белгијску, 
румунску и туниску, тј. Бејову химну.27 Импресије грандиозног ис-
праћаја пропраћеног музиком записао је и војник Велисав Вељо 
Даничић, по занимању абаџија: „За време нашег испраћаја свира-
ла нам музика, наша и француска, и певао певачки хор. Хор који је 
састављен од наших богослова. Диван је призор бијо. Кроз варош 
смо прошли парадним маршем.”28

Покорни је са Музиком Коњичке дивизије имао турнеју по Се-
верној Африци током септембра–октобра 1916. године, гостујући 
у местима где су боравили расељени Срби и савезници на поро-
стору данашњег Туниса, Марока и Алжира. У свом дневнику29 је 
забележио импресије са путовања: „[...] Прва важнија станица на 
путу из Алжира за Оран свакако је Буфарик. Место са својих десет 
хиљада становника, од којих су више од половина Европљана [...] 
Нешто због тога што је била субота, пазарни дан, а нешто више 
зато, што се у новинама прочитало да ће проћи српска војна му-
зика идући за Оран, необична живост владала је по улицама које 
воде станици, где је већ силна маса света чекала да види Србе. Чим 
су угледали наше музиканте, заорио се пљесак и узвици, те су ови, 
и ако уморни морали изаћи из вагона и одсвирати неколико мар-
шева. После сваког марша свет је бурно поздрављао и тек кад је дат 
знак за полазак воза, музика је могла да престане [...]

Музика Коњичке дивизије стигла је у Оран око десет сати пре 
подне, на станици велика маса света и фанфара 6. територијалног 
батаљона са мајором г. Делафаржом. Зуави су поздравили наше 
Српском химном, коју је свет религиозно саслушао, на шта су ови 
одговорили Марсељезом и одмах затим, са музиком Зуава на челу 
пошли у касарну Шато-Неф, где су били одређени станови.

Путем кроз варош града маса света на прозорима и по ули-
цама одушевљено је поздрављала нашу војну музику, која је на-
изменце са Зуавима свирала српске и француске маршеве. Цео 
Оран беше изашао на улицу да поздрави своје госте, и до подне све 
улазнице за концерт у позоришту беху распродате. Скоро никака-
ва нарочита реклама није начињена, али је Оран био обавештен 

27  Ibid, 68. 
28  Велисав Вељо Даничић, Забелешке: ратни дневник. 20. 10. 1915. – 2. 8. 1916. (Горњи Милановац: 

Музеј рудничко-таковског краја, Београд, Културно-просветна заједница и Београда: Савез 
потомака Србије 1912−1920, 2009), 35.

29  Дневник Драгутина Покорног писан током боравка у Африци налази се у Архиву НБС, 
грађа о Великом рату. 
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из алжирских листова и сва места беху просто разграбљена, те се 
увече више није могла ни једна столица слободна (наћи) за наше 
избеглице, које су тако исто хтеле да чују арапски оркестар [...] 

Из Сиди-Бел-Абеса где се налази чувени оркестар страначке 
легије и који има глас једног од најбољих у целој Француској, беше 
дошла читава делегација, састављена од капелника и управног од-
бора да чује наш оркестар [...] Одабрана публика дуго је поздра-
вљала после сваке тачке, неке пјесе морале су бити поновљене, оп-
шти утисак било је извандредно [...] Критике у оба оранска листа 
Малом Орану и Оранском одјеку беху најласкавије [...] 

За четврти и последњи концерт (у Орану) који је приређен 28. 
септембра (11. октобра п. н.) у осам и по сати увече, било је потреб-
но нарочито одобрење оранске дивизије. Дивно шеталиште које 
се спушта чак до мора и које својим великим кактусима даје Ора-
ну потпуно афрички карактер, већ две године је било затворено 
за вечерње концерте и светлост се у њему није смела видети због 
непријатељских Сумарена [...] Али нарочито замољен, генерал је 
допустио изузетно да наша музика свира... Овај последњи концерт 
наше војне музике привукао је, тако исто неколико хиљада посе-
тилаца. Места није било за све и публика је поздрављајући сваку 
тачку дуготрајним аплаузом [...] 

Нестваран успех наше музике у Орану и симпатије према на-
шој нацији привукли су масу света на станицу и на улице које воде 
ка њој, да нам и при одласку манифестује своју пажњу[...] 

На путу од Орана до Алжира на свима станицама очекивале 
су нашу музику велике масе мештана, молећи да им се одсвира 
макар један марш...”

На турнеји Музике Коњичке дивизије по Северној Африци на-
ступи су одржани у дворанама, дворовима бејева, у парковима, на 
шеталиштима и у болницама за рањене Србе и савезнике. Поред 
диригента Покорног и чланова оркестра на турнеју је пошао хор и 
глумци који су се истакли као певачи: Душан Цветковић, извесни 
Андра, Сава Поповића и Мика Тодоровић. Изводили су арије из 
опера Тоска, Бајаци, Риголито и Травијата, као и нумере из комада 
с певањем. Тодоровић се истакао певајући народне песме. Пред 
концерт код Туниског беја одржали су концерт за рањенике у бол-
ници.30 После извесног времена у позориште је стигла наредба да 
глумци иду на турнеју по болницама у Северној Африци где год 

30  Не може се са сигурношћу утврдити које године је одржана ова турнеја коју спомиње Цвет-
ковић у мемоарима, јер није навео годину, а у концертним програмима оркестра Музика 
Коњичке двизије из 1916. када су били на турнеји по северноафричким гр4адовима, нису 
наведена имена које Цветковић спомиње; тако да је могуће да су певачи и чланови хора 
наступали на мање битним концертима и неформално за локално становништво. 
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су били рањени Срби. Стицајем околности отишао је само глумац 
Душан Цветковић. У мемоарима Цветковић је записао да је певао 
у болницама и за потребе француског Црвеног крста у Алжиру. У 
Кап Матифу је са православним попом и групом ромских свирача 
уприличио концерт за болесне од туберкулозе: „Пошао сам пун 
елана да их што боље забавим, али кад сам испред самог подијума 
угледао четири носила а у њима живи костури, све је у мени оба-
мрело [...] Спреман сам да им запевам, а пре бих заплакао.”31 

31  Dušan Đ. Cvetković Duca, ibid.

Фотографије бр. 6, 7, 8: Цртежи из 
дневника Миодрага Петровића
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У време када се Цветковић вратио у логор Лазуаз позориште 
је већ било расформирано и већина Срба кренула је пут тада осло-
бођене Југославије. Последње трупе Срба остале су на обалама 
у Северној Африци до 1919. године, а са њима и понеки глумци 
међу којима је био Цветковић, правећи ad hoc позориште у кафа-
ни за војнике који су остали изводећи рецитације, шале/комике и 
обавезно извођење популарних песама. 

Стиче се утисак да је овај војни оркестар био права атракција 
за локално становништво, док су Србима биле изненађујуће палме, 
камиле и боравак на мору. Иако је Северна Африка била фран-
цуска колонија, арапска традиција и култура била је свеприсутна 
и уочљива. Утисаке о локалном становништву и извођачима на 
традиционалним инструментима забележио је цртежима у свом 
ратном дневнику сликар Миодраг Петровић. 32 

Музицирање у заробљеништву
Иако је заробљеничких логора у Првом светском рату било мно-
го, о судбинама српских заточеника мало се зна. Културно-умет-
нички програм практиковао се и у заробљеништву, оснивала су 
се позоришта, приређивали концерти и беседе. На основу сачува-
них позоришних дневника сазнаје се о раду заробљеничког позо-
ришта у Болдогoсaњу и Ашаху у Мађарској. Записник са седница 
позоришне трупе у Болдогосању вођен је од 1. 11. 1916. до 15. 1. 
1917. године.33 Као хоровођа у Болдогосању наведен је тада млади 
композитор Љубомир Бошњаковић. Представе и концерти прире-
ђивани су у бараци, а прва представа Ђидо одржана је на Божић 
1916. године. После ње је уследио концерт хорских композиција 
и соло песама које је изводио (будући) члан Београдске опере Бо-
шко Николић. Поред хора, позориште је имао и ad hoc оркестар 
од осам чланова, који је предводио капелник М. Стојановић. Од 
1917. године позориште се реорганизовало и секцијом за музику 
руководио је Симеун Ловчевић. Ова трупа је водила прецизну еви-
денцију, спроводила дисциплину, а колико су озбиљно схватили 
организовање уметничког програма сведочи податак да се у за-
писнику наводе имена појединаца којима је наложено да похађају 
часове певања, како би им било дозвољено да буду чланови трупе. 
И ово позориште је организовано како би се Срби отргли од по-

32  Дневник сликара Миодрага Петровића, 1918. у Африци, рукопис, доступно на: http://
velikirat.nb.rs/items/show/4452 приступљено: 5. 10. 2017. 

33  Нав. према позоришном дневнику: „Белешке о раду заробљеничких позоришта у Ашаху 
и Болдогасоњу српских ратних зарбољеника од 1916−1918. Прибележио М. Тоскић”, руко-
пис, из: Архива Музеја позоришне уметности Србије, Фонда меморијалне грађе о Првом 
светском рату. 
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рока и депресије, међутим туче су биле учестале, што је довело до 
тога да неки буду искључени из трупе. Репертоар је био састављен 
претежно од српских комада, од којих се највише изводио Ђидо. 
Познато је да је одржано дванаест концерата, које су приредили 
хор и солисти. Хор је наступао и мимо позоришта у православној 
цркви сваке недеље и за празнике, а хорски програм је чинио скуп 
дела српских, словенских и немачких композитора. Нарочито су 
били популарни комади с певањем. Године 1917. приказан је ко-
мад с певањем На поселу Александрова (Алексáндр Васйльевич 
Алекáндров) и Стрицког (Михайл Петрóвич Старйцкий), који је 
одушевио аустроугарске официре, те су чланови трупе убрзо по-
том спремили комад с певањем мађарског аутора Еде Тота под на-
зивом Сеоска лола, на музику Даворина Јенка. Трупа из овог лого-
ра гостовала је и по другим оближњим логорима. Из дневника М. 
Тоскића сазнаје се да је једном приликом, када је трупа гостовала, 
позориште било опљачкано и однето све осим музичких инстру-
мената. Српски глумци били су принуђени да продају инструмен-
те оближњем католичком манастиру, како би стекли неку зараду.34 

Фотографија бр. 9: Позоришни дневник35

У Ашаху, такође у Мађарској, по-
стојало је неколико заробљеничких 
позоришта. Глумац Радивоје Караџић 
водио је током 1916/1917. године, док 
је био у Ашаху, дневник из којег се 
сазнаје да је био члан Кадетског позо-
ришта.36 За изузетан рад и допринос 
у позоришту спомињу се диригенти 
Александар Леко и Михајло Коваче-
вић,37 а на основу сачуване фотогра-
фије,38 познато је да су у Ашаху бора-
вили и музичари: виолинисти Власти-
мир Павловић Царевац, Влада Симић, 

34  Верослава Петровић, Српска војничка позоришта (Београд: Музеј позоришне уметности Ср-
бије, 1992), каталог изложбе, 17−22. 

35  Дневник се налази у Архиву Музеја позоришне уметности Србије и део је Фонда мемори-
јалне грађе о Првом светском рату.

36  У заробљеничком логору у којем је основано Кадетско позориште боравили су српски сту-
денти и подофицири. Нав. према: Архивској грађи Музеја позоришне уметности Србије, 
Фонд меморијалне грађе о Првом светском рату; и Верослава Петровић, Српска војничка по-
зоришта, ibid., 22−23. 

37  Верослава Петровић, Српска војничка позоришта, ibid., 23. 
38  Фотографија се налази у Архиву Музеја позоришне уметности Србије и део је Фонда мемо-

ријалне грађе о Првом светском рату. 
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који је по завршетку рата постао политичар, извесни Јецић, који је 
након рата радио у Скопљу као наставник музике, и контрабаси-
ста Јован Станић. 

Караџић је у дневнику описао музике заробљеника и сврху 
позоришта у тим околностима. За Караџића постоје две врсте по-
зоришта:39 „Прва врста има задатак да публику дражи на одржа-
вање ратног духа [...] Друга врста (тендециозног) позоришта јавља 
се у ратном ропству; а она има за задатак, да утиче на ишчезавање 
ратне хипнозе [...] Наши људи бачени данас на тешке заробљенич-
ке радове [...] враћају се пропали и тешко је у њима пробудити [...] 
утеху каквом забавном установом.” Караџић истиче „да вредност 
оваквог позоришта ретко кад има за важност чисту уметност”, циљ 
деловања ратног позоришта је потпуно другачији – отклон од де-
пресије. На репертоару позоришта су били позоришни комади 
српских аутора (Нушића, Стерије, Трифковића) као и иностраних 
класика (Молијера, Игоа, Гогоља...).

39  Дневник глумца Радивоја Караџића из заробљеништва, рукопис. Из: Архива Музеја позо-
ришне уметности Србије и део је Фонда меморијалне грађе о Првом светском рату. 

Фотографија бр. 10: Слева други седи Влада Симић, Јован Станић у среди-
ни са контрабасом, Царевац седи први с десне стране, до Царевца други с 
десна седи Јецић, Ашах, мај 1918.
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Са Солунског фронта 
Ђак наредник из чете 1.300 каплара Милутин М. Ристић у свом 
дневнику из 1916. године описао је неколико извођења комада с пе-
вањем са Солунског фронта: „Данас сам имао једно ретко задовољ-
ство: присуствовали смо представи ‚Ђида’, коју је давао XXI пук [...] 
Наравно да техника позоринице, костима и сценарија није давала 
ни приближну слику једног позоришта, но довољно је било чути 
говор, слушати дивне народне мелодије, видети народно коло, па 
да заборавите на све недостатке.”40 Ристић спомиње још неколико 
извођења представе Ђидо и комад с певањем Кнез Иво од Семберије, 
истичући лепоту народне песме, музике и игре. Исте године, 1916, 
Ристић је присуствовао концерту уприличеном на Петровдан по-
водом краљевог рођендана, и у дневнику записао свој суд о извед-
би: „После подне, од 5 до 8 часова, давао је XXIV пук концерт за 
војнике и официре. Програм је био састављен од неколико тачака 
у којима је био заступљен и војнички хор, соколске вежбе коју су 
изводили војници, једне декламације, две-три продукције и једног 
чина из драме ‚Милош Обилић’. Све ово било је с уметничког гле-
дишта од мале вредности, но ипак је симпатично због тога што 
даје доказа о уметничком смислу нашег народа.”41

40  Дуња Душанић и Данило Шаренац, прир., Смиље и сумпор... ibid., 59. 
41  Ibid., 65. 

Фотографија бр. 11: Странице дневника Радивоја Караџића
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На фронту је деловало и позориште IX пешадијског пука сме-
штено у месту Црвена Земља. О деловању овог позоришта сазнаје 
се из сачуваних 62 плаката, исписаних руком. Рад позоришта може 
се пратити од 20. октобра 1917. до 27. августа 1918. године. За ово 
време одиграна је 121 представа. У рад позоришта су била укључе-
на два војна оркестра, која нису наступала у континуитету. Најпре 
се спомиње оркестар Дунавске дивизије, који је предводио Марко 
Радисављевић, а потом је назначено да је на представама свирао 
војни оркестар Моравске дивизије, под управом Вићеслава Нигла. 
Арчибалд Рајс (Archibald Reiss) боравио је на фронту 1918. године 
и присуствовао јубиларном стотом наступу IX пука. Том прили-
ком су се извеле представе Кнез Иво од Семберије и Човекомрзац од 
Молијера, а своје утиске Рајс је описао у једном писму: „Позори-
ште, које је начињено у земљи, може да прими 250 гледалаца [...] 
Све је од стабла јеловог дрвета. Шаптачица је у облику колибе [...] 
Осветљење је с ацетиленским лампама. Ту је на свом месту и музи-
ка, коју је дала дивизија. Као увод свирала је потпури српских пе-
сама [...] Још једном свира музика и почиње први комад: ‘Кнез Иво 
од Семберије’ [...] Завеса пада. Бурно пљескање награђује глумце 
[...] Одмор је. Војници и официри излазе на чист ваздух да попуше 
коју цигарету. Али музика унутра свира поново један комад, пра-
ћен звуком топова, чија зрна прелећу преко позоришта.”42 

Музицирање у болницама
Живот који се одвијао у болницама био је другачији од оног у за-
робљеништву или избеглиштву. Многи војници преминули су 
у болницама, а они који би се опоравили махом би били посла-
ти опет на ратиште. У болницама је такође владала апатија међу 
војницима. Најчешћи проблеми у рековалесцентним одељењима 
били су крађе и свађе. Рањени и болесни Срби делили су просто-
рије болница често са војницима савезничких трупа, међу којима 
су се створила бројна пријатељства. Као и у позориштима, музика 
је служила да војнике одврати од мисли на смрт. У болницама се 
ређе практиковала уметничка музика. Углавном је то било свира-
ње/певање народних песама или извођење популарних мелодија 
уметничке и забавне музике. Поред Срба који су музицирали по 
болницама, чини се да су велики труд и ангажман дали и добро-
вољци савезници, нарочито британске националности, односно 
болничари који су имали некакво музичко образовање.

42  Арчибалд Рајс, „Позориште на фронту”, у: Голгота и васкрс Србије 1915−1918, прир. Силвија 
Ђурић, Видосав Стевановић (Београд: Zrinski, 1989), 699−701.
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Виолиниста Војтех Фрајт током рата био је прикључен вој-
ном Оркестру Краљеве гарде. Са војницима и цивилима је прешао 
Албанију и стигао на Крф 1917. године, болујући од тифуса. На 
основу сачуване породичне грађе, сазнаје се даља судбина Војте-
ха Фрајта на Крфу. Наиме, већина изнемоглих можда је и могла 
бити спашена од плаве гробнице, али знаци умора и болести код 
многих нису уливали наду у опоравак. Срећом по Фрајта, једна 
енглеска болничарка је детаљно прегледала групу војника који су 
непомично лежали и закључила да неки од њих дају знаке живота, 
те су они пребачени на лечење. Међу њима је био и Фрајт. Сме-
штен у крфску болници, Фрајт је ноћу чуо звук виолине. У момен-
тима потпуне изнемоглости веровао је да халуцинира, али како 
звук није престајао, он се одважио да крене пут звука који га је од-
вео до собе дежурног лекара, Тамо је затекао енглеског болничара 
који је свирао виолину како би успео да остане будан током ноћне 
смене. Убрзо, болничар и Фрајт су се спријатељили и нагодили – 
Фрајт је болничару давао подуке из виолине, а за узврат болничар 
је Фрајта подучавао енглеском језику.43 Према архивској грађи о 
Оркестру Краљеве гарде јасно је да се Војтех Фрајт веома брзо опора-
вио и наставио даље пут Солуна, а потом и Француске са осталим 
члановима оркестра. 

На Солунском фронту у Зејтинлику било је активно позори-
ште при рековалесцентном одељењу, чији рад се може пратити у 
периоду од 5. 2. 1917. до 23. 9. 1918. године, на основу сачуваног 
позоришног дневника. Део позоришне трупе био је и ad hoc орке-
стар, сачињен од болничарки, војних музичара и аматера. У ме-
моријалној грађи Музеја позоришне уметности наводе се следећа 
имена чланова овог ансамбла: Тодор Васковић, Милован Михаи-
ловић, Драгомир Богдановић, Бранислав Полкић, Бранко Риста-
новић, Флора Флинт, Клара Пешић, Д. Живановић, капетани Јел-
чић и Павловић. Овај полуаматерски ансамбл истиче се у односу 
на остале за време рата, јер су у њему наступале две жене. Осим као 
глумице, и веома ретко као солисткиње, жене се ретко спомињу у 
музичким ратним наступима. Женске улоге у позориштима углав-
ном су тумачили мушкарци. Позориште је имало и хор богослова. 
Датума 3. маја 1917. године наводи се да је хор изводио компози-
цију Хм Станислава Биничког. Није познато колико често је хор 
наступао за потребе позоришта, јер је његова улога, попут улоге 
сваког другог хора богослова у избеглиштву, била везана за цркву, 
а у болницама и за потребе упокојења. После неког времена у овој 

43  Христина Медић, „Јован и Војтех Фрајт у Великом рату”, Музички талас, Clio, бр. 43 (2014): 
15. Прича о Војтеху Фрајту настала је на основу породичне архивске грађе Фрајт-Медић. 
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болници оформљен је и хор лакше болесних пацијената. У днев-
нику позоришта наведено је да је у Зејтинлику боравио и наступао 
тада чувени пијаниста Младен Јовановић. Такође, у дневнику је у 
списку наступа наведен неколико пута и тамбурашки збор, чији 
програм се углавном састајао од народних песама, музике из кома-
да с певањем, као и уметничке музике, а најчешће се наводе ари-
је из опере Травијата. Репертоар позоришта био је сличан као и у 
другим за време рата – састављен махом од комада српских ауто-
ра: Нушића, Бране Цветковића, Јована Стерије Поповића, као и од 
превода и прерада иностраних позоришних дела. 

Надомак Солуна била је стационира британска 36. пољска 
болница у месту Вертекоп, у којој је волонтирао Лајонел Баден 
(Lionel Baden).44 Болничар Баден водио је забелешке током рата које 
је потом преточио у мемоаре. У болници је радио при оперецио-
ном одељењу, а у слободно време посећивао је болеснике по шато-
рима носећи са собом виолину. У својим мемоарима описао је како 
је слушао певање рањеника и цивила из оближњих села. Истакао 
је како су многи Срби били музикални и да је доста војника имало 
уз себе народни инструмент ‚свираљку‘, односно фрулу, које су 
правили у данима одмора од ратовања. Мелографски је забележио 
песме и игре које је слушао од војника и цивила, деце ромског, тур-
ског, грчког и македенског порекла на потезу Битољ–Кајмакчалан. 
Баден је од 1916. до 1918. године записао преко 500 мелодија у седам 
свезака, међу којима су 341 песма са текстом и 191 мелодија ига-
ра.45 Међу записаним мелодијама нису само народне српске песме, 
већ и песме и игре са простора бивше Југославије, затим грађан-
ске песме, одломци уметничке музике српских композитора (као 
што су делови Мокрањчевих Руковети), романсе страног порекла 
и војне корачнице. Први сачуван запис мелодије и стихова чувене 
песме Тамо делеко, која је настала у Првом светском рату налази 
се у збирици коју је начинио управо Баден.46 Поред мелодијских 
записа Баден је сакупио и велики број песама у текстуалној фор-
ми. Након рата урадио је опсежну анализу свих мелодија које је 
забележио, разматрајући њихове тоналне карактеристике, облик, 
карактер и порекло. Године 1954. ентномузиколошкиње Даница 
и Љубица Јанковић ступиле су у контакт са Баденом. Кореспон-
денцијом између сестара Јанковић и Бадена утврђено је да је Баден 
завршио студије романистике и музике, да је после рата са супру-

44  Даница С. Јанковић, „Лајонел Баден. Енглески сакупљач наших мелодија”(Београд: Гласник 
Етнографског музеја у Београду, 1955), књ. VIII, 259−264.

45  Zbirka je naslovljena Songs of Serbian Soldiers collected at the 36th English General Hospital, Vertekop 
during the I st World War 1916−1918. 

46  Христина Медић, „Јован и Војтех Фрајт у Великом рату”, ibid., 19−20. 
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гом концертантно изводио мелодије које је записао током рата хар-
монизујући их за клавир, а изводио је и хармонизовао и мелодије 
које је прикупио српски композитор и етномузиколог Владимир 
Ђорђевић. Одржао је низ предавања о музици са простора Балка-
на. У једном писму упућеном Даници Јанковић писао је: „Био сам 
тада, а и сада сам, опчињен тим мелодијама”,47 а Србе је описао на 
следећи начин: „Никада не могу заборавити њихов херојизам, а 
кад сам видео да је тај херојизам удружен с љубављу према музици 
[...] , моја љубав према њима добила је чврсте темеље и остала је све 
до данас непоколебљива.”48 Баден је своје мемоаре о Великом рату 
и нотне записе, које је начинио за време рата у наведеној болници 
поклонио Народној библиотеци Србије 50-их година XX века и ова 
грађа се налази у легату сестара Јанковић. 

Обележавање празника 
У ратним годинама Срби су успели да сачувају своју веру и до-
следно су обележавали празнике, чак и када је то било скоро немо-
гуће на фронтовима. Поред православног Божића и Ускрса, обе-
лежавала се и православна Нова година, као и славе. Сваки пук је 
имао своју славу. Војници су такође понаособ прослављали славе 
својих породица, знатно скроминије у односу на прославе пукова. 
На празновањима песма војника је била неизоставна, као и играње 
кола. Године 1916. на Крфу Други пешадијски обележио је славу, 
коју је Флора Сандес описала као фестивал истичући како је не-
вероватно гледати људе који се тако забављају знајући да су само 
два месеца раније прошли кроз голготу Албаније. „[...] Сви гости 
су били смештени у велики шатор на ручку, а потом се ту певало, 
играло [...] Била сам позвана од стране мојих пријатеља у Енглеску 
болницу [...] и сви ми – гости и официри и људи играли смо коло 
и све остале српске традиционалне плесове заједно до вечери...”49 
Поред православних празника Срби су организовали прославе 
за војнике и болничаре савезничких земаља. Понекад су се зарад 
празника организовале представе или концерт уз суделовање 
професионалних музичара. У 37. генералној енглеској болници у 
Вертекопу50 25. децембра 1916. године, на дан каталичког Божића 
професионални музичари, чланови војних ансамбала и енглески 
болничари и болничарке организовали су приредбу на којој су 

47  Даница С. Јанковић, „Лајонел Баден. Енглески сакупљач наших мелодија”, ibid., 259. 
48  Ibid., 263. 
49  Flora Sands, An English Woman-Sergeant in the Serbian Army, ibid., 238. 
50  У 37. генералонј болници у Вертекопу кратко је боравио 1916. године Милош Тошић, који 

је након рата постао дипломата у САД. 
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изведене песме, игре, кратки музички комади, рецитације и један 
скеч.51 (Фотографија бр. 12)

51  Концертни програм налази се у Архиву Музеја позоришне уметности Србије, Фонд мемо-
ријалне грађе о Првом светском рату. 

Фотографија бр. 12: Концертни програм 
из 37. генералне енглеске болнице у Вертекопу
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Закључак
Писана реч о Првом светском рату, која није литерарног типа, дуго 
је била запостављана у проучавањима опште историје, али и исто-
рије књижевности. Светско обележавање стогодишњице Великог 
рата дало је могућност домаћим истраживачима да се баве и овим 
сегментом рата. Сачувана грађа представља велико интердисци-
плинарно поље у којем не фигурирају само историја и књижевност, 
већ су могућа сагледавања и из других научних дисциплина, међу 
којима је и музикологија. Поред бројне музиколошке грађе, која 
приказује чињенице као што су датуми, време и место музицирања, 
спискови музичара који су наступали у рату – дневнички записи, 
мемоари и кореспонденција представљају грађу која даје увид у то 
како се музика доживљавала за време рата међу војницима и циви-
лима. Имајући у виду да су ратне белешке још увек неистражене у 
потпуности и да још увек не постоји селекција за ову врсту грађе, 
која би се базирала на врсти материјала, годинама настанка, ауто-
рима и месту настанка, није могуће спровести ни општу селекцију 
која би се тицала музичке рецепције у Великом рату. 

Институције сећања (музеји, библиотеке и архиви) и даље фи-
гурирају у домаћој јавности као највећи чувари архивске грађе, међу 
којима је и рукописна, меморијална грађа. Разматрање њиховог за-
једничког деловања по узору на иностране моделе сарађивања и 
код нас се све више разматра и намеће као природан след сарадње.52 
Чак и када нема званичне уредбе о сарађивању и размени архивског 
материјала међу институцијама, истраживачи чине ту спону међу 
њима указујући на истоветност грађе која се налази на различитим 
местима, што је био случај и током истраживања за потребе овог 
рада. Иако институције културе примарно имају различиту наме-
ну и функцију у друштву, њихов рад се управо у оквиру историј-
ског изучавања може свести под исто окриље које се у савременом 
добу спаја у оквирима дигитализације.53 Оно што је заједничко овим 
институцијама јесте да се баве очувањем културног и историјског 
материјала, омогућавају  доступност информација и подржавају 
едукацију (директно или индиректно).54 Сарадња институција које 
баштине архивску грађу у будућности може имати вишеструку 
намену у различитим сегментима друшвено-хуманистичих наука, 
али и у домену образовања,55 што ће свакако подстаћи низ истражи-
вања и нових открића у најразличитијим доменима историје. 

52  Анита Илиева, „Документација музејских колекција”, Читалиште бр. 22 (2013): 39.
53  За истраживање околности у Првом светског рата изузетан значај имају домаћи веб сајто-

ви: www.velikirat.rs i www.славнимпрецима.срб као и велика интернационална база: www.
europeana.eu 

54  Горан Траиловић, „Сарадња библиотека, архива и музеја”, Читалиште бр. 22 (2013): 47.
55  Tomislav Šola, „Ustanove javne memorije i njihova priroda”, Читалиште бр. 22 (2013): 2−4. 
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Writings about Serbian Music and Musicians in the First World War 
from Diaries, Memoirs and Letters of War Witnesses

Abstract
Historical research in the domain of (Serbian) musicology was often 
based on the examination and analysis of music scores. Contemporary 
musicology as a humanistic discipline is now interdisciplinary, es-
pecially when it comes to research in the field of music history, so it 
includes the study of material that is not primarily musical. A great 
number of information about the musical past is recorded in archival 
material of various types. Libraries, archives and museums as institu-
tions in which archival material is stored, were an inexhaustible source 
for this research. In the study of the First World War, besides the ar-
chives of cultural institututions, the internet databases that store plenty 
of documentary material, as well as private family funds, are of great 
importance. This paper presents a musicological study in the field of 
musical national historiography during the First World War. 

Keywords: music, musicians, World War I, The Great War, diaries, 
memoirs 
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Милан Јовановић Стојимировић

ЈЕДНО ПУТОВАЊЕ У СМЕДЕРЕВО1

Најзад сам се кренуо једнога дана. Време је било магловито и 
кишовито. Дивље пловке су летеле око наше лађе, поред које су 
промицала с једне стране брда а с друге врбаци у равници. У 
малом, црвеном салону наше старе лађе, седео сам с две госпође. 
Једна је хтела да јој причам, друга да ми прича. Неке су даме пиле 
кракер и силно уздисале, и жалиле се на време, мужеве и судбину. 
Једна Јеврејка је јела од Београда до Смедерева мушмуле, излазећи 
с времена на време да баци коштице. Осем мене и још неког 
млађег господина није био више ни један мушкарац, да не кажем 
каваљер, јер то нешто више значи. До самих врата салона седеле су 
три особе у црнини. Оне су плакале непрестано. Оне су се враћале 
с погреба своје сестре и вређао их је звук некаквог пресипнулог 
грамофона из кабине, звук који се пео из утробе лађе и који је као 
неки отровни гас дражио и досађивао. Од Београда до Смедерева 
он је свирао непрестано арију неког медведара, песма, која нас је 
дражила као и животињу којој је намењена. 

И тако смо путовали, гушећи се у страшној врућини, јер цеви 
за грејање беху испод самих седишта и били смо зајапурени и 
нестрпљиви. Све, о чему се могло разговарати, разговарало се на 
свим деловима салонића. Ужасна нас врућина чињаше нервозним 
и насртљивим у разговору, и кад би девојка доносила чајеве и 
кракере, пола би је салона молило да остави врата отворена а 
половина протестоваше. Једна госпођа с фесом спавала је мирно и 
дувајући полако и одмерено као наша лађа.

С мраком је падала досада у нас и око нас. И скоро, дође до 
мртвила у разговорима. Ћутање се изли кроз ваздух као неки 
мирис који освежава. Свако је можда имао унутрашње дијалоге и 
није их саопштавао својој околини.

Из овога нас прекиде Гроцка, која убаци у нашу средину нова 
лица, и интересовање нас пробуди из обамрлости у коју нас доведе 
ћутање. Једна мршава девојка с књигама и једна дебела министарка 
уђоше у салон. Прву сам изгубио из вида. Друга начини мало 
жубора у моме кругу, поносита и разметљива више него што би 
одговарало њеној појави. Али мртвило тако запуши свима уста, да 
се напослетку нико више не чу. И једно по једно, ми напустисмо 
досадну одају. И излажасмо напоље, на ветар.

1  Текст објављен у: Београдске новине (Београд). Год. 4, бр. 5 (5. јануар 1918), стр. 
1–2.
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Било је мрачно. У даљини се назираше светлост, светлост у 
облику пантљике, кордон од светиљки. То беше наш циљ. То беше 
варош, испред које се жутила вода. Међутим, сумаглица скриваше 
све остало, а нестрпљење мучаше дух.

Назресмо силуете кула смедеревског града, које се помаљаше 
из таме као чудовишта, и која не изазваше, при оној магли, у нас 
ништа више него страх од нечега што је старо и мртво. Пирх је 
открио на њима нешто веома љупко. Њему су се учиниле тако лепе 
да је у својој књизи рекао: наличе на слику са сицилијанских обала. 
Мене испуњаваху неким величанством, уображењем, дивљењем и 
ја зажалих што их није видео Ламартин, кад је био тако близу њих. 
Покушао сам да изазовем неку романтичну слику у својој машти. 
Али мој мозак, преморен врућином и разговором, беше неспособан 
за функције обе врсте и ја бех лишен задовољства да гледам какав 
Јеринин љубавни скандал, какве средњовековне лествице од свиле, 
које би падале с куле у чамац, на води по којој плива месечина.

Ја сам долазио у Смедерево после три године и моје срце беше 
испуњено само нечим неизвесним.

Пошто сам пољубио руку министарки, која [је] баш у томе 
моменту, на врло симпатичан начин причала како је изменила 
двадесет и три лекара за своје срце, и пошто сам пољубио руку 
пријатној госпођи која ми је говорила и оној која је желела да јој 
говорим, ја напустих лађу. Ова трећа беше тужна, можда због 
магле, и њен осмех имађаше много жеље да буде истинит. Њене 
ми очи блиснише последњи пут, одблеском нечега што је било у 
души, или можда само у срцу и она ме опомену да их потражим.

Ја сам изишао у варош сам и како нико није знао да долазим, 
нико ме није ни чекао. Ишао сам глупо газећи по блату, не 
познајући пут и саплићући се преко шина, које леже по горњем 
делу кеја. Моја чежња да видим Смедерево, претворила се нагло 
у разочарење и ја сам жалио што сам се кретао из Београда. Али 
морало се даље.
Прво сам свратио код својих суседа, код господина професора 
К., да видим његовог сина и свог пријатеља из детињства. Од 
почетка рата нисмо се видели. Љубопитство и жеља да га видим 
мучили су ме већ три године. Ја се тетурах преко неких басамака, 
чији сам распоред заборавио, затим се омакох низ неке басамаке 
и уђох у њихов сутерен. Затекох породицу за вечером, готово 
непромењену, и да није било умора на њиховим лицима, могло 
би се рећи да имају исти благ и здрав израз, који су имали јуна 
1914. Мој пријатељ, истина, добио је од тада чекињасту младићску 
браду и, – да не кажем лађарска, – боговска плећа. Ми се снажно 
загрлисмо и пољубисмо. Радост беше велика. Био сам узбуђен, и 
успомене, оне нагло оживљене успомене обујмише [ми] сву свест. 
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Ја осећах да се нејасна туга провлачи кроз моје расположење и бејах 
збуњен од утисака. – Уосталом то је све било тако неразумљиво 
и било би тако слабуњаво писати о изненађењима и променама, 
које су нам направили догађаји и време, да ја нећу да се упуштам у 
опширности. Ја не знам шта сам радио то вече.

***

Отишао сам код своје мајке и код своје куће. Одмах је настао низ 
догађајчића и пријатних сусрета. Иста дрвета, која сам оставио кад 
ми је била шеснаеста година, исте собе, исте мачке, које су пре-
живеле сва бомбардовања и које су ми се одмах умиљавале, као 
да сам их јуче спустио последњи пут с крила. Мати ми показује 
интересантности, води ме свуда по кући, упознаје ме с једним 
Немцем, вајарем, који је направио свој ратни атеље у некадањем 
мом кабинетићу. О, то ме је јако зарадовало, и г. Muscharје био 
врло љубазан да ми је показао своје плакете и упознао ме је са 
осталим својим радовима, који су ми се веома допали. Г. Muschar 
уноси у своје ствари много грчког жанра, али се мора признати 
да то баш и чини његове радове неодољивим. Затим сам ту видео 
слике његових статуа које такође имају у себи много снаге и чија је 
композиција мишића беспрекорна.

***

У нашем суседству тече све по старом. Наши суседи и даље једу 
врло масна јела и пију изврсна смедеревска вина. Разговори су 
паланчански и бесмислени као и пре. Ђоке-Ленка је још увек онако 
мирнодопски дебела, г. попа наш комшија, изјутра води преко 
сокака свога коња на појило, Љубица Дубровчанка наставља своје 
јеремијаде које се тичу морала уопште, Смедерево живи у неку руку 
комичним животом, за ово озбиљно доба. На славама затичете ин-
тернационално друштво: Немце, Русе, Талијане, Мађаре; Српкиње 
говоре немачки и руски, Немци и Руси говоре одлично српски, да 
задивљују. Антагонизам између Руса и Немаца је тако мали да се ис-
пољава само у љубавним аферама, које овде нису ретке, и које не за-
устављају ни вера, ни народност, нити уопште ишта. И врло је мали 
део Смедерева који живи повучено. А то је све тако неразумљиво, 
весело-неразумљиво, да и нехотице натерује човека, да се смеје.

***

Ишао сам на гробље. Лутао сам дуго по њему са чудним мислима. 
Заједно ту леже, Срби, Аустријанци, Немци, Руси. Један велики и 
заједнички споменик диже се изнад свих гробова. Како је чудно те 
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људе смрт ујединила и помирила! Зашто их живот тако бесно вуче 
једног на другог, једног против другог? Улазио сам у стару црквицу, 
чија вам је легендарна историја свакако позната. Она је сад обилно 
посећена. Изгледа да је свет постао побожнији тамо. Смедеревци 
нису имали много воље за цркву. Рат их је ипак много изменио.

***

Био сам у свом винограду. Он лежи на једној узвишици изнад 
пристаништа. Гледао сам из његове висине далеке равнице, које 
се пружају у недоглед, преко Дунава. То ме је сетило на многе 
задовољне часове, и ја сам са сузама сишао низ брдо и лутао поред 
Дунава, на чијој су сребрној површини пловиле дивље гуске. Био 
сам у Провалији, коју волим, од кад је знам и био сам у шуми Ћир-
Антине чесме. Бео млаз воде падао је као и некад у камени валов 
истом брзином, и ја сам у жубору драге воде чуо шум прошлости. 
И ја нисам могао да пијем те снажне, горске, изворске воде, која ме 
је напајала у детињству, кад сам се враћао из долине где сам брао 
љубичице. Смоле су стајале на дрветима као и некад, језеро је било 
пуно лишћа, и све је било пусто па ипак драго моме срцу које је за 
овим чезнуло.

***

Спавао сам неколико ноћи у једном винограду, чија је романтична 
околина била ове јесени веома симпатична због благог времена. 
Са његовим младим господарем пео сам се на околне ћувике, 
гледао брдашца, разговарао са сељацима и посматрао облаке, који 
су бродили озбиљно и мирно преко магловитих долина. Мени 
је изгледало да и у њиховим гужвама има нечег што је за мене 
завичајно. У смедеревским шумарцима и виноградима сам имао 
често идиличне сусрете. Зечеви су пролетали поред нас као поред 
„господина Вујића” на илустрацијама у оригиналном издању 
његовог Путешествија. Лисица је посећивала свако јутро госпођу 
Нешић, (чије сам гостопримство уживао) и одлазила би тек кад би 
јој ова довикнула своје претње и своје клетве. Живина је, добро осе-
ћајући свог утамањивача, јурила са свих страна винограда к дома-
ћици. Једно јутро смо нас четворо, у полунеглижеу, пљескали као 
у позоришту лисици, да би оставила кокошке госпође Нешић. Али 
она стајаше дуго на једној узвишици и посматраше нас презриво, 
као да није могла да се довољно начуди нашој себичности. Најзад 
уступи пред анатемама љуте госпође Нешић, јер је можда видела, 
да јој ту, истина, неће оружје, које је забрањено, шкодити, али да 
је гнев госпође Нешић, достигао своју највишу тачку. Онда смо се 
вратили да продужимо облачење и да приступимо доручку, који 
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се састојао из јаја, чаја и за зиму остављенога грожђа. Излишно би, 
мислим, било говорити о једном данашњем београдском апетиту 
за таквим столом.

***

Ишао сам у биоскоп где сам гледао врло античке ствари, чија 
снимања датирају вероватно из првог доба филмског живота. По-
сетио сам старе пријатеље који су говорили о рату тако обично као 
да говоре о магли и киши. Гледао сам сељачке свадбе, које су се 
обављале у маси и врло свечано.

***

Г. Јефремовић, мој пријатељ, упознао ме је с једним добрим 
Немцем, господином Schikaneder. Он је академски сликар. Показао 
ми је своје скице и портрете, и задивио ме читкошћом и лакоћом 
у представљању детаља на лицима својих слика. Он је учинио да 
све више поштујем људе, који се држе старих, добрих традиција 
у сликарству и који не дрхте између импресионизма и футури-
зма. Обећао ми је да ће ме посетити после рата и ја сам га молио 
да не заборави своје обећање. – Овај је човек толико много човек, 
да задивљује својим здравим погледима. Његови су идеали тако 
јасни и тако добри, да га је милина слушати кад их излаже. Његов 
највећи идеал је човечанство. Здраво човечанство, човечанство без 
предрасуда, људи без мржње, људи који се разумеју, раде и који не 
сметају један другоме. То је утолико симпатичније, што ће ускоро 
човечанству требати само људи а не нације.

***

Мене је било жао што сам морао да одлазим из Смедерева. Ја сам 
заволео овог Немца и његове идеје. Ја сам морао да идем и да из-
губим многе пријатности овога питомога и интересантнога места. 

***

Оставио сам Смедерево једног влажног јутра. На обали сам видео 
драга лица. Град, с кулама које су поцрнеле од пристанишног 
дима постајао је све црњи и мањи. Пред облацима су летеле неке 
дивље птице. Ја одох у исти црвени салон, који је био још топлији 
него прошлог пута, где су сви зевали толико, да су им очи биле 
сузне. И ја падох у дремљиво размишљање.  

де Т.2

2  Један од псеудонима којима се служио Милан Јовановић Стојимировић.
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Стефан Благојевић

САВИНИМ СТОПАМА, КА САВИНОМ ИЗВОРУ, 
НА САВИНОМ ПУТУ

Суморне градске улице. Ноћ мирна, без звезда. Дува благи ветар, 
киша престала да пада. Канделабри осветљавају блокове. Лутам 
градском џунглом без икаквог циља. Раскрсница. На једној стра-
ни широк и доста осветљен пут и гомила људи на њему. Трговци 
опчињеним пролазницима нуде своје производе. У тој необично 
великој улици било је и ресторана. Угоститељи маме пролазнике 
и туристе сласним понудама, изврсном храном, богатом трпезом. 
У кафићима млади задовољно испијају пића и куцкају по својим 
паметним телефонима, незаинтересовани за свет око себе. Гомила 
младих улази у дискотеку и њише се у ритму прегласне музике. 
На угловима стоје даме ноћи. Нуде се. Мењачнице и коцкарнице 
пуне. Срећни људи излазе, задовољно вртећи у рукама гомиле нов-
ца. Мами ме та слика, богатство и сва та задовољства. Пошао бих 
тим путем да не видех чудну сенку која ме је толико заинтересова-
ла да кретох за њом. Пут калдрмисан. Њиме људи ретко пролазе. 
Слабо је осветљен, а ипак се јасно уочава, одишући неким чудним 
сјајем. Како сам одмицао све више, он бива све стрмији. Приметих 
трагове у камену. Трагове људских стопа. Колико ли је тежак ње-
гов корак кад је камен издубио? Трагове је пратила и линија. Негде 
је била испрекидана. Осетих да ме сенка и даље посматра. Кретох 
ка њој, а она се окрете и журно настави уз стрмину. Убрзах корак. 
Трагови стопа су били све дубљи, линија све мање испрекидана, 
пут све тежи. Приметих људе који су седели покрај пута. Тужна 
лица и очи оних који не издржаше, који посусташе. Улични пси 
реже и прете да ме растргну. Све ми говори да се вратим. Чак и 
моја подсвест. Настављам даље.

Не знам колико сам дуго табанао низ пут, а био сам веома 
уморан. Стигох до чесме и оне сене која ту седи. Нетремице ме 
посматра. Вода са чудновате чесме снажно ме окрепи и даде нову 
снагу. Сена се усправи и полако, не журећи, настави пут који се све 
више дизао. Закључих да жели да је пратим. Нисам журио. Освр-
нух се око себе, људи више није било. Пут иза мене се губио у из-
маглици као да сам на некој планини, а пут преда мном је бивао 
још стрмији. Окрепљен одлучих да кренем даље. Стопе су биле све 
дубље, а пут све тежи. Иза неке кривине чекала су ме врата у каме-
ну. Обична дрвена врата, без посебних детаља. Учинио ми се крај 
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пута. Иза мене се ваљао блештави град окупан измаглицом. Сена 
је стајала и чекала. Схватих да је то човек. Носио је црни капут и 
шешир. У једном трену помислих да је преда мном мој прадеда 
Стеван. Нешто топло у његовом неразговетном мрмљању себи у 
браду замириса ми на мајчине савете. Сигурним ставом и самопо-
уздањем засветли ми лицима мојих добрих учитеља.

Сви се стопише у један снажан и крхки лик дубоких очију које 
говоре више од речи. Тражио сам његов поглед усмерен ка небе-
ском врху.

Знао сам да је ово мој пут и да ми треба читав живот да досег-
нем обожен и жељен врх са Савиним ликом.

(Победнички рад 5. Светосавског литерарног конкурса за учени-
ке основних и средњих школа Подунавског округа, у категорији 
средњих школа)
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Урош Тимић

УТИЦАЈ ДРУШТВЕНИХ МРЕЖА 
НА БИБЛИОТЕЧКЕ КОРИСНИКЕ МЛАЂЕГ УЗРАСТА

Сажетак
Медији се развијају од појаве писане речи, а кулминацију достижу 
са појавом интернета и друштвених мрежа. Овај вид комуникације 
међу младима може се сматрати најбржим, премда не увек и нај-
тачнијим преносиоцем информација. Друштвене мреже су данас 
неодвојиви део свакодневице младих и постале су стил живота. 
Због свог забавног, али и едукативног карактера, одузимају доста 
времена. Да ли друштвене мреже имају позитиван или негативан 
утицај на рад библиотека и да ли библиотеке могу своје пословање 
прилагодити масовним медијима двадесет и првог века? 

Ученици основних и средњих школа, корисници јавних би-
блиотека, учествовали су у анкети спроведеној путем друштвених 
мрежа и тиме нам омогућили да истражимо како и у којој мери 
друштвене мреже утичу на животе младих и које информације се 
могу пронаћи на овим мрежама. 

Као мултифункционална установа која се, због недовољне 
информисаности корисника о њеним услугама још увек није ис-
казала у потпуности, библиотека мора да пронађе своје место у 
савременом свету, уз истовремено задржавање статуса традицио-
налне установе културе. 

 
Кључне речи: нови медији, друштвене мреже, интернет, би-

блиотечки корисници, млади, јавне библиотеке

Увод
Иако је и даље заступљена у свом изворном облику, Гутенбергова 
књига је у данашње време све подложнија променама и прилаго-
ђавању новом добу. Са масовном појавом монографских публика-
ција и периодике, потреба за читањем је расла до тренутка када је 
готово сваки грађанин могао себи да приушти било које штампа-
но дело и тако задовољи своју потребу за информацијама. 

Двадесет и први век, са друге стране, век је нових технологија, 
које су скоро све аспекте уметности и науке успеле да прилагоде 
свом облику, те данас имамо виртуелне изложбе сликара, за музи-
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ку можемо рећи да је управо на новим технологијама и најзасту-
пљенија, али где је место штампаним публикацијама и да ли ће у 
будућности и овај аспект уметности да се уклопи у нову техноло-
гију и постане њен саставни део?

С тим у вези, данашњи библиотекари морају да поседују 
обимно знање не само из своје основне области већ и из информа-
тике. Да ли ће савремени читалац користити углавном нове тех-
нологије и задовољење своје потребе за читањем налазити у њима, 
или ће ипак преовладати читаоци који сматрају да књига није 
књига уколико није одштампана на хартији?

Нова, дигитална ера, омогућава корисницима да се повежу у 
виртуелном свету, специфичном по многим, иновативним ства-
рима. Најзаступљенији облик размене информација данас свакако 
представљају друштвене мреже, али садржаји се могу делити на 
интернету и на различитим форумима1, блоговима2 и сличним сај-
товима намењеним у те сврхе. 

„Блог технологија омогућава брзо и лако постављање тексту-
алних и мултимедијалних садржаја на интернет, као и комуника-
цију са осталим корисницима интернета у форми коментара кроз 
хронолошки или садржински груписану размену мишљења. ”3 
Блог као врста садржаја представља неку врсту личног дневника. 
Аутор блога поставља садржај у складу са својим интересовањима, 
а сваки текст се аутоматски подеси хронолошки, тако да је и чи-
таоцима блога лако да остану у току са новим садржајима. Блого-
ви се могу на интернету постављати без новчане надокнаде, свако 
може поставити теме у складу са интересовањима, а корисници 
могу анонимно или са својим потписом да остављају коментаре. 
Још једна од погодности блогова јесте та што сам аутор, али и дру-
ги читаоци могу упућивати једни друге на сличне садржаје путем 
хиперлинкова.

„Форум технологија омогућава креирање дискусионог фору-
ма који представља место на интернету на коме је на уређен начин 
могуће обавити размену садржаја, пре свега текстуалног типа, и 
путем тога размену мишљења, ставова, идеја и података.”4 За ра-
злику од блога где је однос такав да главну улогу игра аутор блога, 

1  Станко Црнобрња, Нови медији и друштвене мреже: појмовник (Београд: Универ-
зитет Сингидунум, 2014), 60.

2  Станко Црнобрња, Нови медији и друштвене мреже: појмовник (Београд: Универ-
зитет Сингидунум, 2014), 19.

3  А. Софронијевић, Нова парадигма сарадње у библиотекама (докторска дис., 
Филолошки факултет, 2015), 115–150.

4  Исто.
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а читаоци не могу мењати садржај, већ само постављати комента-
ре, форум као врста размене информација осмишљен је тако да ау-
тор постави дискусију на одређену тему, а сваки корисник форума 
игра једнаку улогу и оставља текст, хиперлинкове, фотографије, 
снимке итд. потпуно једнако као и сам стваралац постављене теме 
на форуму. „Форум омогућава размену садржаја у оквиру тредо-
ва, интернет страница за које уредништво форума или корисни-
ци одређују тему на коју се садржаји, мишљења и идеје размењују, 
пре свега у форми кратког текста.”5 Постоје и тематски форуми на 
које се могу постављати теме само из једне области. Позитивна ин-
формација је да на светском, али и на домаћем нивоу постоје веома 
популарни форуми који се тичу књижевности, те корисници могу 
упућивати једни друге, између осталог, и на то у којој библиотеци 
могу доћи до жељене књиге. 

Популарна Википедија6 свакако треба бити споменута јер 
представља посебну врсту интернет садржаја осмишљену тако да 
сваки појединац игра важну улогу у управљању садржајем до те 
мере да сваки корисник, анонимно, без отварања налога, може ме-
њати већ постојећи садржај. Иако се не сматра да подаци са ове 
странице важе за коначне и потпуно валидне, Wikipedia свакако 
може упутити корисника путем референци на конкретније и ре-
левантније изворе. „Вики технологију могуће је искористити у би-
блиотеци на више начина који се разликују по степену доприноса 
који дају корисници у стварању садржаја и постигнутим облици-
ма сарадње између библиотекара и корисника приликом израде 
садржаја уз помоћ вики технологије.”7

Анкетирањем корисника млађег узраста у јавним библиоте-
кама потврђено је да је утицај друштвених мрежа велики, а циљ 
овог истраживања јесте да се докаже да се и путем друштвених 
мрежа кориснику могу приближити услуге библиотеке. 

Развој медија и интернета
Најзаступљенијим медијем у 20. веку сматра се, свакако, телеви-
зија која је данас напредовала до тих граница да гледалац постаје 
активни учесник филма који посматра. Телевизија као таква нија 
представљала опасност по Гутенбергову књигу, али чињеница је 

5  Исто.
6  Станко Црнобрња, Нови медији и друштвене мреже: појмовник (Београд: Универ-

зитет Сингидунум, 2014), 128.
7  А. Софронијевић, Нова парадигма сарадње у библиотекама (докторска дис., Фило-

лошки факултет, 2015), 115–150.
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да је начине задовољавања потреба за информацијама који су се  
раније налазили у штампаном облику, умногоме заменила. Време 
које је прошло од како је неми, црно-бели филм заменила троди-
мензионална слика, нешто је дуже од времена од како је интернет 
спорог протока, достпупан ретко којим грађанима, заменио ин-
тернет изузетне брзине, доступан свима. Проблем, када су библи-
отеке, а и саме књиге у питању, настаје управо појавом и развојем 
интернета. 

Светска мрежа (World Wide Web)8 развијала се неслућеном бр-
зином, а својим напредовањем је обухватила мноштво наука које 
је уврстила у свој спектар информација. Преко ноћи је интернет 
постао нешто без чега савремен човек данас скоро да не може да 
функционише, нарочито у пословном смислу. Интернет је постао 
саставни део живота савременог човека до тих граница да се више 
и не посматра као нешто што је „одвојено”, већ нешто што је део 
свакодневице. 

Светска мрежа је данас основно средство комуникације, пого-
тово ако на то додамо нагли развитак „паметних телефона”9 који 
своју функцију и обављају управо путем интернета. Иако је први 
мобилни телефон изумљен као средство које служи искључиво за 
комуникацију, „паметни телефони” су своју функцију умногосту-
чили, али ако бисмо све покушали да сведемо у једну тачку, ипак 
остаје да се и функције овог телефона своде на – комуникацију тј. 
размену информација. 

„Истраживањем спроведеним на Америчком Универите-
ту, међу студентима, доказано је да савремни човек без интернет 
конекције и мобилног телефона не може да функционише ни у 
пословном свету. Године 2006. процењено је да 73% Американаца 
има и користи интернет, при чему проценат расте на 89% за људе 
између 18 и 29 година.”10 Сада можемо додати и то да готово сваки 
послован човек има и мобилни телефон, а како „паметни телефо-
ни” пружају вишеструке услуге и сталан приступ интернету, ко-
рисници се махом одлучују за ову врсту технологије. 

Појава друштвених мрежа и њихов успон

8  Станко Црнобрња, Нови медији и друштвене мреже: појмовник (Београд: Универ-
зитет Сингидунум, 2014), 124.

9  Станко Црнобрња, Нови медији и друштвене мреже: појмовник (Београд: Универ-
зитет Сингидунум, 2014), 108.

10  Дејвид Џајлс, Психологија медија (Београд: Clio, 2011), 192.
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„Дефинишемо сајтове друштвених мрежа као веб-сервисе који до-
звољавају појединцима да конструишу јавне или полу-јавне про-
филе повезаног система, артикулишу листу других корисника са 
којима деле везу.”11

Појаву друштвених мрежа можемо означити као једно од нај-
значајнијих открића када је комуникација на даљину у питању. 
Иако су прве друштвене мреже настале као покушај да се споје 
људи сличних занимања или, у случају мреже Friends Reunited, спо-
је и окупе бивши пријатељи из разреда, о гигантским размерама 
друштвених мрежа говоримо тек са појавом My Space-a и Facebooka-a. 
Некадашње друштвене мреже имале су ограничене могућности и 
углавном су се сводиле на комуникацију која се, у поређењу са да-
нашњим друштвеним мрежама, одвијала поприлично споро. 

„Док користимо термин ‚друштвена мрежа’ да опишемо овај 
феномен, исти термин се такође појављује у јавним дискурсима и 
ова два термина се често користе наизменично.”12

My Space је настао 2003. године и водећу улогу у друштвеним 
мрежама водио је све до 2008. године када му је Facebook преотео 
примат. Оно што је од почетка код My Space-а било интересант-
но јесте то што се ова друштвена мрежа од дотадашњих најзасту-
пљенијих разликовала по томе што је корисник сам креирао свој 
простор у оквиру ње, у смислу одабира позадине, али и додавања 
музике, селекције омиљених филмова, серија, књига итд. 

„Као што је Google постао, како га многи називају, ‚оперативни 
систем за претрагу’, тако се може рећи да се Facebook полако претва-
ра у ‚оперативни систем за друштвено умрежавање’.”13 Ако бисмо 
се вратили неколико година уназад, тачније у 2008. када „шареном” 
My Space-у Facebook преузима вођство, могли бисмо да закључимо 
да је велики недостатак прве друштвене мреже управо спорост у 
комуникацији у чему је друга мрежа и даље лидер. Не само да је 
Facebook преузео вођство, већ је то данас мрежа која има више од 
две милијарде месечно активних корисника,14 те се с правом може 
говорити о планетарном успеху ове мреже. Корисници се махом 
одлучују за Facebook јер је то место на којем могу успоставити ко-
муникацију са „изгубљеним” пријатељима, али и поделити своје 

11  Danah M. Boyd, „Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, 
Journal of Computer, 2007, 220 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-
6101.2007.00393.x/full (преузето 11. 07. 2017).

12  Danah M. Boyd, „Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship”, 
Journal of Computer, 2007, 224 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-
6101.2007.00393.x/full (преузето 11. 07. 2017).

13  Иван Бауер, Дигитални маркетинг (Београд: Завод за уџбенике, 2013), 110. 
14  Преузето са: https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook (09. 08. 2018).
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фотографије, интересовања, те прикупити мноштво корисних 
информација. „Коначно, Facebook интензитет предвиђа повећани 
ниво друштвеног капитала, који оцењује степен којим учесници 
могу да се ослоне на познанике из средњих школа да им учине 
мале услуге.”15

Још треба споменути и развитак нешто уже оријентисаних 
мрежа попут Twitter-а, Ask.fm-а, Instagram-а, Linked-In-а итд. које се 
своде на прављење пословних профила, постављање фотографија 
или, пак, постављање анонимних питања другом кориснику. 

Ипак, када говоримо о друштвеним мрежама, још од године 
када је од My Space-a преузео вођство, Facebook остаје синоним за 
овај термин. Не само да је важан за појединца, значај ове мреже 
огледа се и у маркетиншком смислу, те се многе компаније одлу-
чују за рекламирање управо преко ове мреже. Facebook данас има 
засебне сегменте када је у питању музика, филм, али значајан сег-
мент заузима и штампана грађа. Свака већа библиотека има про-
фил на овој друштвеној мрежи путем којег обавештава кориснике 
о актуелним дешавањима. На овој друштвеној мрежи може се доћи 
до информација у форми какву има Wikipedia. 

Чињеница је да је интернет толико узнапредовао да функци-
онише као нешто што има независну вољу, те данас можемо ви-
дети да интернет сам препоручује корисницима садржаје за које 
сматра да су најадекватнији, а то се постиже тиме што се посма-
тра шта је све корисник претраживао на интернету раније. По том 
принципу, само још прецизније, функционише и Facebook. Дакле, 
ако смо претраживали и прегледали мноштво страница на овој 
друштвеној мрежи које се тичу белетристике, Facebook ће нам сам 
у будућности, као препоруку, избацивати на наш „зид” странице 
које се баве сличним или истим садржајима.

Наравно, ова функционалност има још једну страну која ову 
опцију додатно сужава и чини је још прецизнијом. Наиме, уколико 
смо сами направили страницу на овој друштвеној мрежи, имамо 
могућност рекламирања која укључује и то да сами бирамо аде-
кватну публику. Када спојимо ове две опције на Facebook-у, са једне 
стране имамо кориснике који су означили да им се допадају књиге, 
а са друге кориснике или компаније који желе да рекламирају то 
што се претходнима допало. Правилним коришћењем поменутих 

15  Nicole B. Еllison, „The Benefits of Facebook ”Friends:” Social Capital and College 
Students' Use of Online Social Network Sites”. Journal of Computer, 2007, 1150 http://
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/full (преузето 18. 07. 
2017).
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опција на Facebook-у, одговарајућа информација долази до одгова-
рајућих корисника. 

Као водећа друштвена мрежа Facebook пружа највише могућ-
ности рекламирања садржаја и проналажења жељених информа-
ција. Уопштено говорећи, ова мрежа представља најразноврсније 
садржаје у виртуелном свету – од представљања појединца (особе), 
до представљања компанија, фирми, па чак и већих организација, 
све до формирања група које обухватају, на пример, све становни-
ке неког насељеног места. 

Друштвене мреже и библиотеке
„Сајтови друштвених мрежа као што су Friendster, CyWorld и MyS-
pace дозвољавају појединцима да се представе, артикулишу њихо-
ве профиле на друштвеним мрежама и успостављају и одржавају 
везу са другим члановима.”16

Као највећу погодност друштвених мрежа можемо издвојити 
чињеницу да је њихово коришћење бесплатно и доступно свима, 
те самим тим библиотека не мора да има посебан буџет за оства-
ривање својих циљева који подразумевају коришћење истих. Тако-
ђе, велика погодност је то што велики број, нарочито млађих, би-
блиотекара користи друштвене мреже у приватне сврхе, а узевши 
у обзир да њихово коришћење не захтева посебно знање, већини 
радника у библиотеци није потребно било какво стручно усавр-
шавање када су у питању друштвене мреже.

Tермин „друштвене мреже” постао је заједнички за сваку вр-
сту интернет садржаја који повезује различите профиле корисника 
и омогућава им размену информација. У складу с тиме, популаран 
сајт YouTube можемо сврстати у „друштвене мреже”, поготово што 
је ово сајт на којем, осим постављања видео снимака, што је њего-
ва примарна делатност, корисници могу коментарисати снимке, 
упућивати једни друге на сличне снимке итд. Овај сајт је погодан 
не само за библиотеке и њихово пословање, већ и за саме ауторе 
књига, узевши у обзир да су махом све гране уметности у 21. веку 
постале мање или више мултимедијалне, те се и књиге могу пред-
ставити путем видео записа, у смислу атрактивног снимка који ће 
представити дело и привући потенцијалног читаоца. 

Поставља се питање, колико су, заправо, књиге, али и библи-
отеке, заступљене на друштвеним мрежама, и колико њихове стра-
нице посећују корисници, нарочито они најмлађи.

16  Исто.
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Иако су истраживања17 показала убедљив раст употребе дру-
штвених мрежа међу корисницима узраста преко 30 година, по-
стоји велики раст и међу млађим корисницима (од 18 до 29 годи-
на). Facebook је званично отворен за све кориснике старије од 13 го-
дина са валидном e-mail адресом, мада не постоји адекватан начин 
да се утврди ко се налази са друге стране линије, те тако Facebook-у 
вероватно приступају без надзора родитеља и корисници испод 
13 година. 

Ако се вратимо на првобитно питање нашег истраживања, мо-
жемо потврдити да постоји позитивна веза између одређене врсте 
употребе Facebook-а и одржавања и стварања друштвеног капитала.

У истраживању спроведеном путем друштвених мрежа током 
2015. године међу ученицима седмог и осмог разреда и средњо-
школцима, са територије града Београда и града Смедерева, утвр-
ђено је да сваки од испитаника поседује профил на једној или 
више друштвеих мрежа, међу којима убедљиво предњачи Facebook, 
са невероватним резултатом од чак 100% што умногоме доказује 
значај ове друштвене мреже.  

Мањи проценат има мрежа Instagram, следе Twitter и мрежа 
Ask.fm, доста мањи проценат има мрежа Linked-In, а приближан 
број испитаника обележио је одговор „остало” где се могу уврсти-
ти и некада најпопуларнији My Space и сл. 

Истраживање је једним делом спроведено путем самих дру-
штвених мрежа, прослеђивањем упитника корисницима, али и 
преко одштампаног упитника на који су корисници одговарали у 
самим установама. Питања су осмишљена тако да буду усклађена 
са профилом корисника и формулисана самостално. Ако се у об-
зир узме број испитаника, као и форма самих питања, резултати 
се могу сматрати релевантним. Упитник није доводио у питање 
обавештеност корисника, њихова претходна искуства са инфор-
мацијама пронађеним на друштвеним мрежама и коришћењем 
истих. Још једна погодност истраживања је та што су корисници 
на располагању имали довољно времена да о сваком питању про-
мисле пре него што на њега одговоре. 

Ово истраживање је показало да су друштвене мреже међу 
најмлађима место за забаву, размену фотографија, али и кому-
никацију. „Најмањи проценат мреже Linked-In нам показује да ко-
рисници овог узраста ипак не схватају озбиљну страну друштве-
них мрежа и њиховог коришћења у пословном свету. Онако како 
Facebook профил неке особе говори о његовој / њеној личности, 

17  Истраживања спроведена путем Фејсбука 2009. године у Америци.
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тако је Linked-In профил мера нечије професионалности.”18 Linked-
-In користи тек нешто мањи број старијих средњошколаца, а ова 
мрежа се може уврстити међу „озбиљне” узевши у обзир да се на 
њој креира нека врста пословног профила, нешто попут савреме-
ног CV-ја, те се управо такве информације и размењују, а људи 
сличних интересовања у пословном смислу, могу ступити у кон-
такт једни са другима. Путем ове мреже компанија може доћи до 
одабраног профила потенцијалног запосленог, али исто тако, по-
јединац може ступити у контакт са компанијом.

Чињеница да се млади забави окрећу више него образовању 
може се посматрати и као нешто негативно, али на старијима је да 
ту забаву учине едукативном. Чак и друштвене мреже које на први 
поглед немају никакав едукативни карактер, попут Instagram-a, 
Aks.fm-a и њима сличним, могу се искористити у образовне сврхе. 
Прва споменута мрежа има за циљ постављање фотографија ко-
рисника које други корисници могу да коментаришу. Иза кори-
сничког профила не мора нужно да стоји појединац, јер не постоје 
правила која то одређују. Сходно томе, иако се систем пословања 
библиотеке не поклапа са наменом ових мрежа, установа може 
креирати профиле и на њима и осмислити начине како да рекла-
мирањем привуче потенцијалне кориснике. 

Како Facebook од свих набројаних мрежа поседује најшири 
спектар информација из свих области, најбржи вид комуникације, 
али и мноштво различитих опција у виду оглашавања и маркетин-
га, ни најмање није чудно што управо ова мрежа има највећи про-
ценат корисника, а чињеница да јесте мрежа која се највише ко-
ристи, али и путем које се најбрже може допрети до великог броја 
људи одређених година, Facebook свакако треба схватити озбиљно 
када су у питању библиотеке и њихово оглашавање на интернету. 
(Погледати питање број 1 из анкетног упитника у Додатку). 

Иако од укупног броја испитаника, готово сви поседују про-
фил на некој друштвеној мрежи, анкета је показала да нису сви 
свакодневно активни мада чак 62,8% испитаника то јесте. Више 
пута недељно друштвене мреже посећује 30% испитаника (што 
опет значи да преко 90% корисника овог узраста макар 5 дана у 
недељи посети неку друштвену мрежу), а преостали испитаници 
посећују веома ретко свој профил. (Питање број 2 у Додатку).

Значајно постављено питање гласило је: „Да ли сте са Вашег 
профила на друштвеној мрежи запратили страницу неке библио-
теке или друге културне установе?” Охрабрујућ проценат од 44,2% 

18  Иван Бауер, Дигитални маркетинг (Београд: Завод за уџбенике, 2013), 112.
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испитаника говори да корисници овог узраста ипак, путем дру-
штвених мрежа долазе до неких информација из области култу-
ре. Највећи проценат испитаника који су одговорили позитивно 
на ово питање чине средњошколци. Одговор „Понекад наиђем на 
објаву неког догађаја из области културе” обележило је 37,2% што 
нам показује да су испитаници или раније означили са свог про-
фила да им се допада неки од понуђених догађаја или су сасвим 
случајно наишли на такву објаву, али чињеница да су саму објаву 
запамтили охрабрујућа је ипак јер ће можда у будућности обраћа-
ти више пажње на њих. 

Предности друштвених мрежа
Претходно наведене предности Facebook-а махом су везане за ре-
кламирањем које може да се односи на саму страницу, али и по-
јединачни догађај. Могуће је да се догоди да неко ко не користи 
услуге библиотеке, те самим тим и не прати страницу те установе 
на друштвеној мрежи, након уоченог догађаја у библиотеци, који 
би му се допао, одлучи да постане стални корисник те установе. 
Чињеница је да библиотеке у 21. веку нису само места где се позај-
мљују књиге, тако да проширена функција ове установе, правил-
ним одабиром „публике”, може да повећа број корисника. 

Навешћемо један пример – библиотека одлучи да организу-
је изложбу посвећену Николи Тесли, у сарадњи са другим уста-
новама културе, али и установама које су по организацији ближе 
стваралаштву овог научника. Библиотека потом изложи научну 
и стручну грађу уско везану за стваралаштво Николе Тесле, а тај 
догађај промовише путем Facebook-а као најзаступљеније друштве-
не мреже и притом означи одговарајућу публику (кориснике који 
имају интересовања из области науке, физике, математике, елек-
тронике итд.). Овим се може привући не само велики број посети-
лаца изложбе већ и велики број потенцијалних корисника. Одлич-
на страна промовисања било чега на друштвеним мрежама је што 
промотер може сам да одабере публику коју ће Facebook обавешта-
вати о садржајима из сфере њеног интересовањима. Ова опција је 
толико напредна да осим места, пола и година, креатор догађаја 
може да обележи и претходна интересовања публике и тиме још 
прецизније одабере популацију којој ће промовисати догађај. 

Сам интернет својим корисницима пружа готово неограни-
чен број информација. Сем тога, на интернету се могу пронаћи 
и издања књига у електронском формату, али и стручних радова, 
мастер радова, докторских дисертација и многих других радова 
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везаних за различите теме. На основу анализе у оквиру истражи-
вања, закључак је да млади у веома малом броју користе додатке 
на интернету у виду Google Books, Google Schoolar итд, а за сајтове 
посвећене искључиво базама података и метаподацима о стручној 
литератури, скоро да нико од млађе популације није чуо. (Питање 
број 3 у Додатку).

Увођење рачунара у едукативне сврхе у институције културе 
(библиотеке) био је изузетан потез, али ту се такође поставља пи-
тање: да ли се може контролисати употреба рачунара и да ли их 
корисници заиста употребљавају искључиво у едукативне сврхе? 
У специјалним библиотекама, где је и сам број корисника ограни-
чен, свакако да наилазимо на позитиван одговор, што исто важи и 
за високошколске библиотеке, али у најбројнијим – јавним библи-
отекама, које су намењене свим грађанима, сасвим је уобичајено да 
се рачунари користе и у приватне сврхе. Многе библиотеке су се 
одлучиле да ограниче време коришћења интернета јер су управо 
друштвене мреже место на којем корисници највише времена про-
воде чак и по библиотекама. 

Запањујуће висок проценат младих сматра да друштвене мре-
же одвраћају кориснике од коришћења библиотека. Заиста, чак и 
информације о школској лектири и дигитализовани облици ових 
књига размењују се путем друштвених мрежа, а библиотеке остају 
ускраћене чак и за кориснике који похађају основну или средњу 
школу. Библиотека треба да анимира млађе кориснике путем ра-
зличитих радионица, а о томе може обавештавати најмлађе, упра-
во посредством друштвених мрежа. Нарочито су дечја одељења, 
која углавном имају простор за читање и дружење, погодна за ра-
звијање читалачких навика код младих. Рачунари треба да посто-
је и на дечјим одељењима, а младима треба дозволити да користе 
рачунар и у неедукативне сврхе, али им треба скренути пажњу 
да то није његова једина намена. Великим делом, корисници сма-
трају да све што могу да обаве на рачунару у библиотеци, могу да 
обаве и у кућним условима. Дакле, поново треба пронаћи начин 
да се млади анимирају и да им се стави до знања да је данашња 
библиотека мултифункционална установа, а не само место у којем 
се позајмљују књиге. Чињеница је да се библиотекари широм света 
труде да данашњи брз развитак технологије прилагоде својим чи-
таоцима. (Питања 7, 8 и 9 у Додатку).

Мрежа Linked-In, иако најмање заступљена међу младим ко-
рисницима библиотека, свакако је мрежа која се на најбољи начин 
може искористити у едукативном смислу. Многи послодавци, чак 
и на домаћем тржишту, заменили су традиционално слање CV до-
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кумента захтевом да се на профил компаније на овој друштвеној 
мрежи пошаље профил кандидата. Библиотеке могу бити права 
места где би корисници могли да се едукују кад је у питању мре-
жа Linked-In, између осталог како да правилно користе овај „савре-
мени CV” и како што боље да привуку пажњу послодавца својим 
профилом. 

Млади, судећи по анкети, библиотеку још увек не дожив-
љавају као место на којем се могу и опустити, већ сматрају да им 
библиотека нуди само школску лектиру. И ту школску лектиру 
они често радије размењују путем друштвених мрежа, у много 
удобнијим и пријатнијим условима од куће. Задатак библиотека-
ра је да их разувере. Наиме, мањи део анкетираних младих заиста 
сматра да је интересантније доћи у библитеку са другарима, про-
читати неку од понуђених серијских публикација и дружити се, 
него проводити време на Facebook-y код куће. Посао библиотекара 
је да и онај проценат, који сматра библиотеку строгим местом где 
се искључиво позајмљују публикације, увери у мултифункционал-
ност ове установе. Како млади воле магазине, часописе и сличне 
публикације, а библиотеке су једино место где могу прелистати 
велику количину ове грађе, било би добро да се на профилу би-
блиотеке, на друштвеним мрежама, приложи списак свих наслова 
периодике која се у библиотеци може пронаћи и тиме привуче из-
вестан број млађих корисника. 

Закључак
Будућност пословања библиотека је и даље неизвесна ако се узме 
у обзир брз развој масовних медија, као и њихов утицај на младе, 
али и остале кориснике. Друштвене мреже, као медиј нове генера-
ције, представљају нешто што младима одузима доста времена јер 
својим садржајем покривају широк спектар интересовања. 

Иако се многи млади окрећу трагању за изворима информа-
ција којима могу приступити од куће, на библиотекама је да им 
омогуће тачну, брзу и прецизну информацију, а ако не, онда да их 
упуте на друге установе културе или начине којима могу доћи до 
ње – а да то не буде претраживање од куће. Истина је, такође, да 
млади сматрају удобнијим претраживање у приватним условима, 
а чињеница је и да на тај начин имају потпуну слободу и контролу. 
Ипак, ниједан рачунар не може заменити знање стручног особља, 
те је задатак библиотекара да привуку кориснике и убеде их да је 
управо библиотека установа која располаже свим информацијама, 
подацима итд.



ЕК
С
Л
И
БР

И
С

159

159

Да би библиотеке ишле у корак са временом, поред књи-
га, морају својим млађим корисницима (поготово онима код ко-
јих се читалачка свест тек развија) понудити нешто што ће их у 
библиотеци и задржати. Љубазност особља, пријатан амбијент и 
ефикасна услуга пружања информација јесу нешто чиме би свака 
библиотека требало да располаже, али те карактеристике постају 
видљиве тек када корисник уђе у библиотеку. Дакле, треба наћи 
начин да се и пре доласка у библиотеку млади корисници наведу 
да користе њене услуге.   

Библиотеке, као најстарије установе културе, морају искори-
стити утицај друштвених мрежа на кориснике овог осетљивог уз-
раста и ставити их у службу развијања културе читања и унапре-
ђења образовних процеса. На креативности и машти библиотека-
ра је да осмисле методе и стратегију који ће довести до овог циља.

Додатак

Анкетни упитник

1. На којим друштвеним мрежама имате отворене налоге? 
а) Facebook     100%,
б) Twitter    41.9%, 
в) Ask.fm    20.9%, 
г) Instagram   58.1%, 
д) Linked-In   7%, 
ђ) Друго    11.6%

2. Колико сте активни на друштвеним мрежама?
а) Сваки дан, вишечасовно                        62.8%
б) Више пута недељно                    30.2%
в) Више пута месечно                     0%
г) Јако ретко                           7%

3. Да ли сте упознати са додацима на Google-y, попут 
Google Books, Google Schoolar итд.?
а) Да, користим их     11.6%
б) Да, али их никада нисам користио/ла  60.5%
в) Нисам упознат/а     27.9%
    
4. Да ли сте икада, на неком од Ваших профила на друштвеним 
мрежама, запратили страницу неке библиотеке или друге култур-
не установе?
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а) Да, јако често пратим те странице    44.2%
б) Понекад наиђем на објаву неког културног догађаја  37.2%
в) Никада нисам запратио/ла сличну страницу       18.6%

5. Колико често посећујете библиотеке?
а) Само када ми је потребна лектира   23.3%
б) Често, волим да читам         41.9%
в) Понекад ме друг/другарица одведе тамо  14%
г) Никада не идем у библиотеку        20.9%
 
6. Да ли знате да је рачунар уобичајено средство у библиотеци?
а) Знам, користим скоро увек рачунар у библиотеци       34.9%
б) Искључиво носим свој лап-топ у библиотеку        2.3%
в) Нисам ни приметио/ла да постоје комјутери у библиотеци  23.3%
г) Не посећујем библиотеку, све своје потребе обављам од куће  39.5%

7. Да ли мислите, по Вашем искуству, да друштвене мреже одвра-
ћају омладину од коришћења библиотека?
а) Да, друштвене мреже генерално одузимају младима
много времена  79.1%
б) Друштвене мреже немају апсолутно никакве везе
са библиотекама  14%
в) Подједнако користим друштвене мреже и библиотеке     7%

8. Како доживљавате библиотеку?
а) Као место на којем се искључиво изнајмљују књиге         53.5%
б) Место на којем се могу, између осталог, дружити са другарима  18.6%
в) Место на којем могу добити све потребне информације  58.1%;

9. Да ли бисте посећивали библиотеку када бисте знали да тамо мо-
жете својевољно и по жељи користити рачунар, ићи на друштвене 
мреже и истраживати ствари које искључиво Вас интересују?
а) Већ посећујем библиотеку и знам да све то и нуди  39.5%
б) Све то могу да обављам и од куће     53.5%
в) Не волим да посећујем библиотеку      7%

10. Како доживљавате људе запослене у библиотеци?
а) Исто као и професоре у школи                    22%
б) Незаинтересовани за свој посао                    22%
в) Друштвени су и излазе нам у сусрет               56.1%
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Impact of Social Networks on Young Library Users

Abstract
The media have evolved since the appearance of the first written 
word. They culminate in the internet and social networks. This form 
of communication among young people can be regarded as the fastest, 
although not always the most accurate transmitter of information. To-
day, social networks are an inseparable part of everyday life of young 
people and have become a lifestyle. Due to their entertaining, but also 
educational nature, they are time-consuming. Do social networks have 
a positive or negative impact on the work of libraries, and can libraries 
adjust their functioning to the mass media of the twenty-first century?

Students of primary and secondary schools, users of public librar-
ies, took part in a survey conducted through social networks, which 
allowed us to explore how and to what extent social networks affect 
the lives of young people and what information can be found on these 
networks.

As a multifunctional institution which still hasn’t shown its full 
spectrum of services because customers don’t have enough informa-
tion about them, library must find its place in the modern world, while 
retaining the status of a traditional cultural institution.

Keywords: the new media, social networks, internet, library users, 
youth, public libraries
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Дејан Вукићевић

СТОЛЕЋЕ И СЕДАМ ДЕСЕТЛЕЋА ИЛИ КАКО 
ПОДУВАТИ СТО И СЕДАМДЕСЕТ СВЕЋИЦА

(Читалиште, читаоница, књижница: 170 година смедеревске би-
блиотеке, Народна библиотека, Смедерево, 2016)

Српске библиотеке баштине традицију од деветнаестовековних 
читаоница и читалишта и њихови рођендани везују се за датуме 
оснивања. Била је то нека сасвим другачија концепција од ове да-
нашње на којој се заснивају библиотеке какве ми познајемо (као 
што ће се, вероватно, ова данашња разликовати од оне у следећем 
веку). Али, у основи једне и друге и треће је образовна, културна, 
просветитељска улога, ширење знања, давање и размена инфор-
мација, скраћивање пута од корисника до жељене публикације. 
Многе српске библиотеке прослављају веома респектабилне го-
дишњице које превазилазе век и по постојања, оне1 у Крагујевцу, 
Ужицу, Врању, Неготину, Чачку, Јагодини, Шапцу, Зајечару, Па-
раћину, Свилајнцу, Аранђеловцу, нешто касније и у Нишу, Вра-
њу, Лесковцу, а оне ван граница ондашње Србије и пре тога. Ове 
године баш ту 150. годишњицу славиће библиотеке у Краљеву и 
Ваљеву. Смедеревска библиотека недавно је навршила сто и седам-
десет година и то је повод да се прозбори која о публикацији која је 
том приликом приређена.

Ваља пре свега напоменути да се овде никако не ради о пу-
ком „пригодничарству”, те формалном обележавању јубиларних 
година које се завршавају с нулом, у питању је озбиљна институ-
ција која је давала и непрестано даје озбиљне резултате, која је у 
многим параметрима узорна на нивоу српског библиотекарства 
уопште.

Монографија је конципована по поглављима тако да обухва-
ти на самом почетку уводни, историјски део – Читалиште, читао-
ница, књижница, у поглављу Библиотека данас представљена је ин-
ституција по сегментима рада и одељењима, тј. фондовима, док је 
у Животу савремене библиотеке више реч о новијим пројектима који 
су у току или који су у замаху и њихова реализација ће бити ду-
жег века. Поглавље Рекли су о библиотеци доноси наручене текстове 

1  Занимљиво да ваљда једино београдска библиотека не везује свој датум настанка с оснива-
њем Читалишта београдског.
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стваралаца који су битније везани за живот ове куће, а на самом 
крају су разнородни Прилози.

Монографију отвара научни текст наше познате историчар-
ке, професорке Филозофског факултета у Београду, Сузане Рајић 
Србија 19. века: држава, институције, друштво који нам даје шири 
контекст прилика века у којем су Србијом почела да се шире чи-
талишта/читаонице. Текст говори о српским ослободилачким 
тежњама, биткама за просвећеност народа, првим значајнијим ко-
рацима у науци, просвети и култури нашег народа у младој мо-
дерној држави.

И текст професорке Филолошког факултета у Београду 
Гордане Стокић Симончић Српска читалишта и рађање модерног 
српског библиотекарства историјског је карактера, али пре свега с 
библиотекарског аспекта, поредећи српска читалишта с оносвет-
ским, француским и америчким: „Без обзира да ли су се звала 
читалачки салони, литерарни клубови или књижевна друштва (у 
Француској), друштвене, претплатне или позајмне библиотеке (у 
Сједињеним Америчким Државама) настајала су из сличних по-
буда, са сличним задацима и циљевима.” Ауторка с правом често 
апострофира нашег најважнијег проучаваоца ове теме, професор-
ку Десанку Стаматовић и износи занимљиве претпоставке о пр-
вом „за сада познатом Србину – библиотекару” монаху Јоасафу, 
који је деловао, додуше, ван територија Србије, као и о „вероватно 
првој владарској наследној библиотеци код Срба” деспота Ђурђа 
Бранковића на смедеревском двору. Овим текстом направљен је 
лук између једне модерне и једне дворске библиотеке, потцртан је 
континуитет у историји српског библиотекарства.

Завршни рад уводног историјског поглавља је текст ауторки 
Драгане Лазић и Мирјане Радовановић Смедеревско читалиште: 
прошлост и садашњост у којем апострофирају да је ово читалиште 
основано одмах по оснивању престоничког у Кнежевини Србији, 
1846. године, истичу значај Пауна Јанковића Баћа у оснивању чи-
талишта које је радило следећих десет година, а онда после паузе 
наставило рад под другим називом Смедеревско јединство, од 1869. 
до Великог рата 1914. Из текста сазнајемо даљу несрећну судби-
ну библиотеке која је „испратила” страдање своје много веће, бео-
градске сестре, 5. јуна 1941. када је пострадала после експлозије 
муниције у тврђави. Нешто касније ревитализована је трима фон-
довима приватних библиотека – Димитрија Љотића, Милана Јова-
новића Стојимировића и Жарка Ђукића.

Реперне тачке у историји савремене смедеревске библиотеке 
свакако су прелазак на коришћење УДК система 1954, оснивање 
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појединих одељења – Набавке и обраде, Периодике, Завичајног, 
Стручне књиге, Дечјег, Позајмног, Стране књиге, Матичног, Старе 
и ретке књиге, почетак коришћења ИСБН стандарда 1978. годи-
не, формирање Програмског савета и Стручног већа 1978, као и 
Заједнице матичних библиотека Подунавског региона исте годи-
не, промена назива у Народна библиотека Смедерево 1981. годи-
не, објављивање монографије поводом 140 година постојања 1986, 
прелазак у нов, наменски простор Дома културе 1990, почетак 
вршења матичне функције у Подунавском округу 1994, улазак у 
Cobiss програм 2005.

У истоименим текстовима Марина Лазовић и Татјана Стојкић 
представиле су Одељење обраде и библиотечко-информационе 
грађе, Горјана Вујановић и Весна Симић Позајмно одељење за од-
расле, Вишња Рајковић Мрдаковић и Весна Стевић Дечје одељење, 
Д. Лазић Завичајно одељење, Биљана Живановић Одељење стране 
књиге, Јелена Јеремић Матично одељење (иста ауторка предста-
вила је и библиотечке огранке којих је почетком осамдесетих било 
чак 30!), М. Лазовић Фонд старе и ретке књиге, М. Радовановић и 
Д. Лазић Фонд периодике, Милан Радисављевић Службу општих 
послова. Посебно је представљен Легат др Леонтија Павловића (М. 
Лазовић и Софија Грба).

Живот савремене смедеревске библиотеке ауторке су пред-
ставиле кроз неколико текстова који говоре о сегменту по којем 
је библиотека најпрепознатљивија. Г. Вујановић, В. Симић и В. 
Рајковић Мрдаковић у тексту Културна и образовна делатности НБ 
Смедерево доносе преглед најзначајнијих активности у дуговеком 
трајању – књижевних програма, промоција, трибина, предавања, 
изложби. Подвлаче сарадњу с осталим просветним и културним 
институцијама града у организовању више манифестација по 
којима је Смедерево препознатљиво – Смедеревска песничка јесен, 
Светосавске свечаности, Ноћ музеја, Златни кључ Смедерева и др. По-
себне пројекте као што су Читалачка значка, Сајам поезије и Стихо-
визија представиле су В. Рајковић Мрдаковић, Т. Стојкић и Б. Жи-
вановић. Веома богату и разнородну издавачку делатност НБ Сме-
дерево која је започела 1967, а унапређена 2003. представила је Б. 
Живановић истичући да је у посматраном периоду објављено 129 
монографских публикација, једна серијска и седам јединица не-
књижне грађе. Чини се да никада није довољно истицати значајну 
библиографско-издавачку делатност библиотеке и едицију Библи-
ографије. Стручним радом у библиотеци бавила се Ј. Јеремић, осим 
редовних библиотечких послова пишући и о учешћу запослених 
на стручним и научним скуповима, присуству на акредитованим 
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и осталим семинарима. С. Грба представља рад на дигитализацији 
и дигиталне колекције библиотеке.

У занимљивом поглављу своја сећања, промишљања, запажа-
ња дају неки завичајни ствараоци и библиотекарски посленици 
који су на овај или онај начин везани за смедеревску слављеницу 

– Добривоје Станојевић, Сања Домазет, Вера Хорват, Љуба Мараш, 
Дејан Вукићевић и Владимир Шекуларац.

На самом крају у Прилозима кратко су представљени управни-
ци и директори библиотеке, запослени – садашњи и некадашњи. 
Из Књиге утисака факсимилима су пренети неки које су потписали 
виђенији гости ове куће. Баш на самом крају дати су Литература и 
извори који су коришћени у изради монографије.

Чини се да је ова лична карта на 300 страница права слика 
онога што је Народна библиотека у Смедереву била и што сада 
јесте, центар културе у граду који је исто то на нивоу државе, с ја-
ком традицијом на којој би многи позавидели. Из ове „личне кар-
те” може се прочитати да је библиотека израсла у једну модерну 
институцију која не само да обавља своје законске дужности, него 
и унапређује библиотечку струку уопште, предњачећи у култур-
ним акцијама и пројектима, негујући добар однос с најмлађима и 
младима, водећи рачуна о завичајним ствараоцима, бринући над 
најстаријим и највреднијим књигама које има. Ова библиотека не 
само да каталогизује и библиографише малтене све што јој допад-
не руку, већ то и публикује и предаје јавности на коришћење.

Све у свему – веома лепо, укусно паковање у облику торте за 
сто седамдесети рођендан, у тврдом повезу, на кунстдруку, са 308 
илустрација, на понос престоних Смедереваца и српског библио-
текарства.
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ПРИЛОГА
Ово Упутство уређује начин обликовања и достављања при-

лога редакцији Часописа за књижевност, уметност и друштвена пи-
тања MONS AUREUS. 

За ауторска права достављених прилога одговарају аутори. 
Сматра се да су аутори своја ауторска права на текстове и друге 
прилоге, од тренутка када су их послали редакцији, пренели на 
издавача часописа MONS AUREUS, то јест на Народну библиотеку 
Смедерево. Библиотека ће прихваћене прилоге објавити и у елек-
тронској форми. 

Редакција часописа MONS AUREUS ће аутора обавестити о 
томе да ли је прилог прихваћен за објављивање у року од највише 
два месеца од пријема прилога, али задржава дискреционо право 
да прилоге процени и да их не објави уколико утврди да не задо-
вољавају садржинске и формалне критеријуме. Аутор чији је рад 
прихваћен не може да објави овај рад у некој другој електронској 
или штампаној публикацији без сагласности главног уредника 
часописа MONS AUREUS. Он те прилоге може да објави тек три 
месеца од датума публиковања у MONS AUREUS-у, уз обавезу да 
наведе одакле је текст прештампан.

Редакција се залаже за отворен приступ информацијама и об-
јављивање текстова различитих типова, у којима аутори слобод-
но изражавају своје идеје. Не врши цензуру, идеолошку или било 
какву другу, али се ограђује од ставова својих сарадника. Моли-
мо сараднике да своје прилоге прилагоде тематској и формалној 
структури Часописа.

Молимо ауторе стручних текстова да у циљу уједначавања 
формалне структуре ових прилога поштују следећа правила:

Текстови би требало да садрже од 10.000 до 30.000 карактера 
(са размацима), да буду опремљени фуснотама и литературом, 
као и сажетком и кључним речима на српском и неком од страних 
језика. Илустрације, фотографије, табеларни и слични прилози 
достављају се уз текст, као атачмент, у формату и резолуцији по-
годној за штампу. Стил цитирања и навођења напомена (фуснота) 
и израде листе референци (литературе, библиографије) на крају 
рада је Chicago Style (Humanities). Упутство за коришћење овог 
стила може се наћи на адреси https://www.chicagomanualofstyle.
org/home.html.
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CIP – Ка та ло ги за ци ја у пу бли ка ци ји На род на би бли о те ка Ср би је, 
Бе о град
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та ња / глав ни и од го вор ни уред ник Дра ган Мр да ко вић. – Год. 1, 
бр. 1 (2003)– . – Сме де ре во (Ка ра ђор ђе ва 5) : На род на би бли о те ка 
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