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Злата Коцић

ГОШЋЕ

РЕП

Змијино грожђе? Као лоптица искочи
детињство, из љубичастих зрнаца.
Самониклих на гробљу, као и титрај у 
прсима – нехотична радост сусрета.
Цветак-кажипрст: безазлено 
згроздао забрану: Не дирај ме! 
Не дирам... А на корак – змија! Мртва?
Не, макну репом. Сунча се. Нашла где.
Прођох у миру. Али на заласку мој ближњи
изли на мене бес као жежени калај.
Због чега? Не знам. Ваљда зарад нечег.
Да се још једном стврднем, згрудвам,
па опет разнижем, опет распем.
Да пребирам, још, по себи, по згрушаном,
као по зрневљу. Док не истребим неко ђуле.
Наизглед мајушно, наизглед мртво.
Али миче репом.

ШАКЕ

О, како ми мало за ту гозбу треба, а 
авала на плећима, алпи, како отргне се 
глибу гробљанском стопало, како из пулета
у веверицу ускочим, уз трепетни јутарњи 
зрак верући се, верујући да сустати 
никако, да пламичак у прса спуштен је 
као међу шаке огањ, благодатни, 
да кроз најтврђе стене, кроз тунеле 
непрокопане пронесем га, за дан и 
ноћ, за обоје, за овај свет и 
онај. 
Наук о лакоћи
Свето стопало, да ли ти је тежи
од Јоне ка Христу корак по морју аки по суху,
или ово мраморно лебдење под куполом Светога срца?
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Или ти је од свега тежи мој бојажљиви целов,
моја усна која упорно упитнике 
као калаузе продева испод забрављене капије
на мору отвореном? Каква моћ: пену морску
до дуге одижем и дугин свлак од пучине батумске
до пучине азурнога југа простирем
као сневани пешачки прелаз.
И немоћ каква: под сопственим пртљагом.
Благо путнику који се на време ту
пред твојим мраморним кључем обрео.
Иако нигде као ту не притисне капија твоја.
Нигде као ту твоје степенице воденоваздушне
не налажу: увис, наниже, увис, наниже, наниже.
У метроу париском света Варвара ћутке
пренеће поруку горњу: Не оклевај, мој путниче,
претешки свој ковчег отвори, и ту, под земљом,
раздај све, све до последњег таласа под кошуљом
азурном, све до последњег веселог маслачка
испод потпетица малахитних.

ПОСЛАНИЦА, ЈУТАРЊА

Као да пре мене прену се усне.
Као да пре мене и пре дана
упију налог свеноћни: још 
потрајати може ноћно
укидање даљина.
Још ушушкане блаженством тишине,
још нерасањене, још неразумне,
над провалијом глувог подглавља
и под облацима тврдим на уши

– слободне су да из топлих прса
изнесу благу вест. Глухонемо.

„Волим!” – мичу се у празно, уз
старомодни дрхтај, непорецивији
од абера анђеоског. Ни јесен ни зима
сасушити их неће, толико уверене су
да види Бог самородну ову мимику,
у освит нежнију и хитрију од звука.
А и ухо, коме је дато, ако дато је, 
ма где, не ма када, управо овога 
часа – примиће.
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ПЛОД

Земна је моја доња усна. Горња – не.
Кад ћутим, сљубљене су, и на вољу је
водама силним да сливају се и узносе
ваљајући талог: корен натраг у клицу његову, 
бељу од костију и пене, и напред, у плод 
неки занебесни, сочно-гримизан довека.
Кад заустим, као небо и море размакну се,
као капци нетремични, а плод тај између,
то око залазеће, склизне под сав уснули 
свет будећи га да чудо наспрамно угледа. 
Кад пак зрно то будуће, големо и јарко, 
усна планинска из прореза таласастог 
у дну неба изгрева – то већ изгревање је 
говора. О томе да свачије усне 
белег су линије видика и реч свака лудо
напешачи се док не разазна кад јој и где 
изгрејати ваља и кад и куд се заласку 
приклонити, тобожњем.

ПЛОД ЉУБАВИ

Светило ако и одбегне с једне стране неба
Изнићи ће са друге, но доњи, скривени лук
Молитвом дописујемо, као да дугу вијемо
Око планете најпре, потом око свог срца.
Наше срце је зеница, семенка у прсима
Или расаднику самониклом: ко куца, отвориће се
Да из најтврђе црнице исија клицу шарену
А из ње стабаоце, белокоро.
Растите, младице, гранајте се, путујте без застоја
Алејама промајним, пољима небесним,
Сваком титрају листа одговориће дугине честице,
Тешком кораку стабла, болном замаху крошње
Исти ће стизати одговор о најсвечанијем, о роду:
Непропадљив је само плод који зри у срцу, спокојно,
А лелуја.
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ГОШЋЕ, ПЕСМА

Није да се настанила код нас, дуга, али
виђамо је на зидовима соба са сунчане стране, 
чак и безазлено голуждравче њено каду,
купатило, срце испуни појањем анђеоским.
Нема госта који толико би, и очас, озарио, 
с ћилима одижући: много ли човеку треба да за
голубом залетелим успрхне, камоли не за 
честицама чилим. Устрептати, са плећа збацити
куглу отежалу, пре но покоси те слика рушне већ
куће с луковима, где, над пепелом топлим, на зиду
недужном, склупчава се кућна шарка и нико 
не боји се ње него јада незнаног који данима 
најављује: гром истргнуће из руку очевих девицу 
стасалу, војници туђински тешку полугу са двери.
О, тежак разговор воде нашим устима, очима,
ушима, те две гошће, небеска и земна. Није ли то 
проба непрекидна, да и ми складно у хор над 
хоровима, уз честице дугине. Да и ми Песму над
песмама, коначно, од почетка до краја, 
не падајући, напротив.
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Милица Јефтимијевић Лилић

ШЕХЕРЕЗАДИНА НОВА КОРЕОГРАФИЈА

Од Шехерезаде истрајнија
Поновила сам њену игру
Смелије, хитрије
Вештија за искуство векова
Уткано у мој ум
Сигурна да тражиш више,
Обнаженије речи,
Јачи звук пути
Што пламти у сумрак,
Сажиже све што такне.

И држимо се за ту нит исконске страсти
Дуже од хиљаду и једне ноћи
А она јача, скраћује растојање
И све ближе смо пожару,
И горимо све дуже, пламније
У име свих охладнелих, гладних
Ове искре божанске, неутолне.

И нисмо, господар и плен
обострано поробљени
робимо се игром зачарани.
И нема краја овој „ноћи”,
Мач између нас
Корице отворене.
Шехерезадина нова кореографија
И твоје задивљене очи.

ПРИСУТНОСТ ОДСУТНОСТИ

Црни си Месец што вуче горе
Измамљена успињем се,
Превише присутан у одсутности
Осебљујеш ме Логосом.
Лилит сам, увек захтевна.
У мене можеш само преко ума
И ти то знаш, команду чекаш.
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Врата моје утробе високо су.
Једино бакљом речи сићи можеш
У средиште луцидности
Што узбурка ми крв,
Реку отелотвори
Да спере нашу карму,
Неодвојивост у вечности песме,
Да скрије поноћно сунце
Што зрачи очаравајуће,
Одбијајуће.

Као црна голубица
Неуморно над тобом кружим,
Бол потискујем,
Умилно гучем
Да те дозовем
На гозбу месечарску
Где заплесаћу у белом
Кô дервиш свој вртоглави плес.
Кад се окренеш
На све спреман,
Нестаћу.

ПЕСНИКОВА СОБА

Слободану Ракитићу

Песник се узнео
Господом призван.
Напуштене занемеле су књиге 
на полицама, столу, поду
што затрпаваху га,
спутаваху док тражио је речи
да своје тело у биће песме прелије
духом узвишен од ретка првог
под снажним дејством
речи – магије.

Вазнела се душа његова
светлости пуна
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до часа рођења
те пут свој нађе у Слову,
лепоти осећаја,
буђења узаврелих мисли
што расле су у певу о смрти.

Сад кад с висине, очију смирених,
собу надзире, пита се,
откуд толико њега ту где више крочити неће,
у простор пун плеса смрти
што порече све, истрајну борбу,
заблуде о трајању. 
Само изневерене књиге
с полице искачу гневно
тражећи руку што миловала их,
присан додир очију, песников дах.

А он, пред Господа ступивши
у четрдесети дан рече:

„Право си судио, Оче,
чињах што најбоље могах,
крилату посејах душу,
земаљско пропатих време
идејом стварања вођен
винух се створеним рођен.”

ДОДИР ДАЉИНЕ

Моје видовите руке,
као у врача вреле
мишљу покренуте
дотакну изабрано –
оне су те заправо среле. 
Видећи од очију боље
непогрешиво ме воде, 
Логос ме увек призове.

Испишем реч–две
и дуга блесне
споји две воде плахе 
моћи реченог свесне.
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Прострели их до дна
где су истоветне
стопљене искона снагом.

Из сржи прегрејане
срма се прелије
дубоким трагом.
Дотакнем слово по слово,
енергију проносе лако. 
Озариш се примивши је –
све двери отвориш
мени – жени.
И не знаш шта те ломи :
додир огња, реченог сила
што те у часу поразила.
Ил‘ тајна бића из даљине
што у додиру с тобом сине.

ПОВРАТАК

Враћам се себи
кô путник с дуге пловидбе обали
преко херменеутике,
разумевања и тумачења текста
и право у средиште себе,
те с неверицом питам,
где сам то била,
странствовала, од обала бића
залутала неосетно,
носећи бреме свакодневља,
позобаних сати
што минуше мимо ума
тек кожом шарајући
графите пролазности.
А мноштво мисли, речи
прегажених у трку,
кô бисери кад клизну
низ прса падајући,
све је нестало без еха,
тај  мртви део мене,
неосветљене.
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Ал‘ ево зрака,
пута к себи, средишту бића –
дубока мисао подиже ме:
Дилтај, Шлајермахер,
моћ поимања тајне текста.
И тиха крепост обузима ме.

Будим се, духом јачам
ка себи корачам,
блаженство нараста.
Умом узвишени стоје,
ту су да нас напоје,
подигну, просветле,
Логос посведоче,
непролазно време
своје мисли
у наше смртне дане,
преточе!
О, Оче, иже јеси,
у нечем, ипак,
успео си!
Али о блату из ког нас сазда,
Да л‘ мислио си:
шта може дати!
Шта рађати!
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Мирјана Вукмировић

СЕДАМ СОНЕТА

СОНЕТ О КИШИ

Није то после бола, не пева месечина 
љубећи буновне мале птице у кљун. 
Није то после радости, не плази помрчина 
са кућом на леђима. Прође јун, 

јули, август, септембар плаче. 
Носнице јелена подрхтавају на мирис буђи. 
Код „Гурмана бувље пијаце” растаче 
се нос једног пијанца. Луд, луђи

и најлуђи полазе да просе нежност. Бивши господари 
Анијерских паса настављају пасји живот. Стари 
зеленило, песма, смех. 

Кажем себи: преболела си, а одјекује: болела 
рана младог рањеника до смрти. Волела 
један облак. Није грех. 

СОНЕТ У ОГЛЕДАЛУ

Воли овај оседели зрак што те воли. 
(Моје усне и један кров добијају крила.) 
Мислила сам да ме је понорница до успомена попила. 
На крпеним коленима доћи ће да ме моли. 

Са мог старог пса отпадало је месо. 
Падајући при сваком кораку на самоћу 
навикнух се. Пуста, ледена поља ноћу 
сањала сам и велико изрезано О 

од картона. Прсте ножне у блату 
као црве у месу воћа, а на крају сна палату 

„Три срца” где Баш-челик је господар. 
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Дању, молећи да ми опросте мој прерани одлазак, 
гледала сам себе како нестајем као преломљени зрак 
с друге стране огледала у пејзаж модар. 

СУНЦЕ

О уздах нагог дрвета у јесен касну. 
О о о уздах свих нагих дрвета. 
Преда мном расплакани дрвореди, преда мном нага чета 
малишана пропетих према небу опасну. 

О ову нулу, ову смрзнуту груду 
разбијам кивно о зубне сугласнике ватре. 
Преда мном оргије, бунила, преда мном лета снатре 
морску буру што се свлачи нестрпљиво на спруду. 

Он, она и оно носе уздах у себи, 
зато највеселије име сунца, песмо, надевам теби, 
у којем трубе трубе и дан пегави. 

Ако ми кажу да те измишљам, да те присвајам лукаво, 
да си свачије и ничије, о, непромишљена, ватрена главо, 
све њихове мудре речи у воду пролећну открави. 

СОНЕТ О НЕЗВАНОМ ГОСТУ

У ком је облаку градоносном вребала та опасност? 
Који скриваше камен у тавној шаци? 
Сад се под пазухом звезда питам, а гост 
незвани се шири по мом дому, у каци 

збира моју муку, мој мрс и смок. 
Мрављега рода нисам. Намерника топло примам 
ако ми и каменом закуца. Не задајем рок 
исплате, ни гроша камате неимам. 

Врт свој као хлеб дробим, а туга ми све дробнија. 
Круни се кô голема стена под градом и олујем. 
Постаје шака јада. 
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Твоја је беседа, уљезу, од мог ћутања гробнија. 
Песма моја задоцнела јавиће се опојним брујем. 
Сад се борим. Немам када. 

СОНЕТ О ВЕЛИКОЈ ГЛАДИ

То је већ наслада мом телу, то грчење утробе, 
мишићно ткиво што само себе сатире. 
Као када облак застире видик пријатан и микробе 
његове у порама. Као када ветрови отпире 

и гусенице заједно са лишћем. На додир јастреба, удава, 
померам око, куцам срцем, палим дух. 
На звук погубне воде умор ме опхрвава. 
Западам у празан сан. Сух 

лежај, чист. Будућност поуздана јесењег биља. 
Земља се измиче под ногама, све ближа глави. 
Ал’ сунце – песница у лице. 

И мрки плод се ослобађа мог убогог окриља, 
отискује се у ситост, гле, у зрачној поплави 
следи лет птице-селице. 

СОНЕТ О ЗОРИ

Буди ми се син. Као зидови да се отварају. 
Уходи сунце са нарамком сламе. Зору јаве кукурека 
пропланци. Капци му се као ласте у слутњи кише обарају. 
Морски таласи у грохот. Нада моја дуговека. 

Буди ми се син и моје руке се буде. 
Небо са својим сазвежђима руши се на моје раме. 
Протепане речи, стручак милодуха, приносим као понуде 
тим малим ушима, шкољкама, што из мене мора маме. 

А зора пуца кô зрно грожђа. Брод листа. 
Море подиже свој глас, обале га на плоче снимају, 
на стене – тамничаре звука. 



О
РФ

ЕЈ
ЕВ

И
М

 Т
РА

ГО
М

21

21

Запловимо у дан, сунце моје! Та чиста 
шума, у корену каљава. Висибабе главом климају 
благо: да, да. На опрезу од вука. 

СОНЕТ О ПУТОКАЗУ

Прве године глади напустила нас је мати 
брижно, с ропцем у грлу, силом у спокој. 
Од испошћеног тела њеног пшеница се не позлати, 
ал’ из матице спржене жегом излете смион рој. 

Руковођена клијањем, сметнувши с ума сету, 
зароних у дубоке пределе још влажне и сеновите, 
у опасној шетњи кроз срж пребродих два пута Лету 
одвозећи сањаре чуном у њихове снове скровите. 

И чун сам, и бродар, и вода. Моја рука пре клонућа 
указаће пут у благост, откупљену крилима плућа, 
крилима орла у пркос који није пуста игра. 

И опет кô сјајна нит што се убодом провлачи 
заблистаће муња кишоносна на видику што се мрачи 
и дуга шарна преко неба – кожа пропетог тигра.
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Ана Дудаш

ПРЕД ОДЛАЗАК

А. С. П.

И овај пут
Творац
Широм је отворио,
Да човек на самом крају
Досегне Откровења.

И ову песму
Творац
Крај куће Александра
Сергејевича Пушкина,
Мојим је мислима
Кроз спознају даровао.

Наметнуо ми лик
Евгенија Оњегина да зрачи
Попут узора руског живота,
да  доминира пределима
Белих бреза и платана 
Чувајући недостижну вредност.

Да истине оснажи,
лековите речи
Временским врелом жуборе  
да жедне напоје
обневидели прогледају. 

Да би се у покајању
спасоносном
попут рањеног Александра
кроз последња обзорја
светлодарју,
растерећених душа
блажено смирени
Творцу
Смерно приклонили.

Пушкиново Село, 1990.
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НОСТРАДАМУС

Ни слутило није
да ће његова пророчанства
време
новим понорима
зверски обнављати,
допуњавати.

Ни слутило  није
разлагање људских душа
кроз њихов морални пад
у дуб ада земаљског
у злотелесно. 

Десило се.
И дешаваће се увек изнова
да ће човек мржњом прожет
и ако руина ломљива
врлудавим ходом
господарити,
видике човечанству
замагљивати
до самоуништења.   

РОЂЕНДАНСКА

С. Јовановић

Ако некад дани отежају
ил’ угасе  осмех
нижи их на обрамицу зрака
изгубиће тегобу.

Срменим  нитима снохватицâ
ојачај темеље крила
да пролазним заносом никад
празнином не полете.
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Мудрошћу отварај вилинске
тајне дану недостижне
да му утробу жаром бремене
лакше  ћеш до топлине.  

У стишке путеве светлоказа
непорочне душе утискај
да смерност и другима клија
кô  зрно у бразду бачено. 

Господ те у науму благосиља
док посусталом наду дариш,
дотицаће те увек целебна зора
отварајући пут извора.

ЛИКОВИ ПРИЈАТЕЉА

Из душе исхода
не сме да буде,
да се огањ
не разогњи.

Ко једном
у дубине њене
зађе,
трајаће.

У изатканом
плашту оданости
захвалношћу
пресијаваће.

Муњевито
усковитлану светлост
распламсаће
усвитом.

Милост Божију
кроз молитву
дозваће,
смисленост да корени,
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да ликови пријатеља
бескрајно
проклијавају.

НА ПРАВОМ ПУТУ

Из тескобе
Окованог тела,
Празних руку
У песму залазим.

Мамим светлост
из Диогеновог фењера
да путу смисао грана.

Трагом.
Недогледе призивам,
мреже раскивам.
Где сам?
Мук се тежином
огласи.

Раздирем га мислима,
кроз семе истине
песма проклијава.

Ево ме коначно
на правом путу,
ивице двери
на храму целивам.
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Вера Хорват

БАШ-ЧЕЛИК
(Поема)

Према гласу с релеја   
(неки би рекли:спин)
унук је Прометеја   
то јест Титанов син  

Опрез са вешћу из етра
да ватру људима – он 
а онда јетру ветру –
пожртвовању склон?!

Не раскивајте ланце
није то искрен плач!
Биће нам Iron Dance
чим тај дохвати мач...

Утук! Али не тврђи
од оног што се сме 
Препустити га рђи
она нек реши све

Баш-Челиков портрет 

Баш је лик
баш велик:

гвоздена шака
жичани живац
челично чело

железне жлезде
плућа – решетке 
лимено тело

Утроба кипти  
у усијању 
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црвено-белом

Чекић с наковњем  
кује секунде
под шињелом

Над главом сумрак:  
чади ли чади
челични чунак

Кô да сва сила
у њег се слила
ах баш је јунак! 

Ал испод шлема
сна-мира нема –    
тешко бунца

Рига чађави
колут између
ока и сунца 

Толико драног
печеног 
 ждраног –
пун је 
 препунцат!..

Али жар љувени   
кад залепеће
испод гуњца... 

Баш чезне за Кали  

1.
Девичице-заточнице
нељубљене веренице
не грдите залуд лице
не квасите марамице 
лаке кô ждрали
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Залуд су вам златне жице
струне преко кобилице –     
иједна зна ли:  

он жели жену чигру
ону што јаше на тигру   
с косом што личи на хидру   
и страшну подева игру 
жели Кали!

Плеше по угљевљу Кали
да вечну страст искали
на смеси од живог меса!
Откуд толико беса?!
То није смислила сама – 
као Саломи мама
и њој шапуће Јама 
из јаме са змијама

(у Heavy Metal руднику
метан му заштитни знак
не воли 
не воли музику
он баш воли ритам јак)
2.
Начичкан шиљцима мрак 
куља испод еона
зеница проси зрак 
кô што је онда Јона 
3.
Мједне усне цуро имаш
жалиш ли их ти?
Гвозден-зубе цуро имаш 
жалиш ли их ти?
Ватрен језик цуро плазиш
стидиш ли се ти?
4.
Играј Кали 
не стиди се!  
Помрачење –    
не види се!
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Гази кал и 
не стиди се!  
Kali-yuga – 
не види се!

Магнет кад помахнита
знаће Баш да си ти та!

Баш-Челик седла змаја за пут и пева

Рептилићу 
             шаренићу 
                  ходи мени амо 
Па ти ниси сасвим мртав
                  дремао си само!
И јаја си положио –  
гвоздена
                дакако
ниси време протраћио
закукуљен мраком

Ја ћу рану да ти видам 
стару рану љуту 
а кад те мамузнем 
змајша 
ко нам је на путу?!

Змај се умиљава Баш-Челику

Где наћи таквог вожда
кô што је вожд од гвожђа?
све ће да пукне 
                           прође
остаће 
          само гвожђе!
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Баш-Челик у лету

На оксиденту облак оксидише
изгризле су га киселе кише... 

Баш страшно дише –  
да нема трему?!

Сто младих змајева
у лету брише –  
лоше се пише
свима  
              свему... 

Хор:

Баш-Челиче!
Баш-Челиче!
Што змајеви 
тако скиче?
На шта кровови
нам личе?!
На шта наше
баште личе?!
Баш-че-ли-че!..

***

Сирене 
 танке сирене
дуго сте биле неме
ал сад је друго време –  
и само пало на теме –  
од свирепих свирала
аларма и других ала

***
Не меримо више време на сате
нити клепсидром (краде воду!) 
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ноћ је кад нам се змајеви врате
а дан кад опет од нас оду

Баш-Челик 

Баш је лик
баш велик:

гвоздена шака
жичани живац
челично чело

железне жлезде
плућа – решетке 
лимено тело

Утроба кипти  
у усијању 
црвено-белом

Чекић с наковњем  
секунде броји 
под шињелом

Над главом сумрак:  
чади ли чади
челични чунак

Кô да сва сила
у њег се слила
веле – јунак! 

Ал испод шлема
сна-мира нема –    
тешко бунца...

Стој! Не приноси
грлицу козле
нити јунца

Назиреј зоре
откупиће га
за унцу сунца
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Татјана Лазаревић Милошевић 

ЈУТРО, ЗВОНА СА ЛЕВЕ ОБАЛЕ

Јутро ме дочекује чистотом, кристалом опоре студи,
жаром неологизма. Успаван још је ум,
заробљен још је шум који може да пробуди
утеху тамјана, или упорност буђи што се на меке кости хвата.

Потмули звон страхобног поноћног сата
дрхти у густишу обрве, где урезан је, као ожиљак из детињства, крст.
Треба ли тај звон, тај звук опасни, ту поруку с леве обале да памтим,
мирисна и мирна као свећа, док надом варљивом пламтим
у празним оквирима пепелом и златом рађених немих карата?

О бона су звона, јече над рушним престоним градом
што зарива се бесконачним и слободним падом 
кô крезубо Копље судбине у обалу лесну.
И нема ничег што од туге ослобађа ил‘ претвара у снопље обећано

 српу Месеца
реч од тачности тврду реч жилаву живу пресну.

Јутро ме дочекује чистотом, кристалом опоре студи,
жаром неологизма. Успаван још је ум,
заробљен још је шум који може да пробуди
утеху тамјана, или упорност буђи што се на меке кости хвата.

ВАЗДУХ MONS AUREUS-A, ПАЛИМПСЕСТ 
(ВАРЉИВОСТ СЕЋАЊА НА ДИВНИ БЕЛИ ДАН)

I 

Ваздух кад удише ме – барокно разбокорим се
и зато (о!) данас те хвалим, Боже, мили мој, јединствени, милосрдни,

 праведни, 
нежни!

Хвалим те – и ако те има, и ако те нема.

Јер: не гута ме, смушену, четвероруки вртлог Емпедоклов ни његов
 уснули вулкан.
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Све су старе сандале бачене – и она твоја, луди филозофе, 
што као зрели плод љушкала се на усни Етне!
Ни земље – ни воде – ни ватре! Само – ваздух!

II 

Ваздух ме удише
воздиже
вагу питому лист треперав јасике на длану Еоловом.
Ваздух, ваздух: увис носи, и сенке, харфи, распетих на хриди

 лобањске... 
И зато, заборављам, јер гаси се мирно жудња за белотом

 без-плотном:
малена миљена моја кћи, рођена наопако, у суботу, у кошуљици, 
што, савршена, без сенке, светом ће ходити,
играла се харфицама као луткицама
одевала их у гламурозне кринолине-венчанице 
од цвета са трешње што слушаше
како јауче ветар низ пусте пољане наше.
А густи слојеви магле, 
тамне и дуге, што се, свуда, шири, у живот пред нама
лукови сребрни и земљани лелеци –
пупели су као ружичаста брадавица
над облацима белим и духом потамнелим  – 
у гнезду руже ветрова,
на врху старог имена: Mons Aureus.

III

Али, о томе, доказа нема: ни новчића сребрног,
ни прстена печатног,
ни дршке од амфоре у којој божанско стари вино.

Само стоји палимпсест на ваздуху Златног брда –
чека да се роди око којем ће бити читљив!

АПРИЛ ЈЕ НАЈСУРОВИЈИ МЕСЕЦ

Куцнуо је судњи априлски час, прстом кошчатим ноктом грбавим,
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о разлистало окно прозора. 
Рударско је сад то окно:
крај је, дабоме, почетак. У нереду раствара се нови круг.

Дан је дрхтав слузав, утроба шкољке без љуштуре. 
Можда је то смрт: црвени одјек бубњи у ушима. 
Не знаш да ли то пуца твоје, или срце недоречене љубави.
У сваком случају, круг се сужава и затвара у тачку.
Малу, црну. Није зеница. Не може се преобразити у узвичник,
али знаци питања цветају и прекривају поља
која смо у сновима виђали прекривена булкама, сунцокретима.
Изврнути пешчани сат. Изнова покренути време.
Време није песак. Време је лед. Време је стврднута смола
и заробиће те као што лептир буде понекад заробљен у ћилибару.
Плод плавети љушка се на ветру
и сажима као ватру унутарњу као прикривени закон зрења мој лик. 
Маглен ветровит лик расплинут 
редак као јутарња небеска каша: у једној ноћи, гле, 
остаре хиљаду година. Кад кришом погледам огледало,
видим: уместо главе – само несагледљиво теме
премрежено цртама твог сахрањеног лика у настајању.
Или нестајању. 
Не знам шта настаје, и шта нестаје: оно што настаје, можда,

 у ствари нестаје; 
или је обрнуто, оно, што мислим, нестало је, можда се сад негде 

изнова рађа.

Дан се ипак отвара, шкољка без љуштуре, без бисера, плод плавети 
је горкосладак

и заљубљен у лепљиво дамарање кише. Кише која сад умива само
 свеже хумке. 

Онда: чедни дани, улицама продају ђурђевке, деца се пролећу
 радују, и старци.

Па се априлска ведрина згусне у оштар кристал, распрсне:
живе ране, махнити ожиљци заувек остану на кожи разапетој на

 бубањ црвеног oдјека. 

Као сенка, увлачим се у рударско окно, све дубље, бришем и свој
 и твој лик. 

У празном свету, само једно сигурно знам: април је најсуровији месец.

13. април 2008.
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Александар Шево

СКИЦЕ

СВИЦИ

Једне топле пролећне вечери случајно су седели на шумском про-
планку, припијени једно уз друго, и гледали свице, светлеће тачке 
у тмуши густој као тесто. За све то време готово да нису изустили 
ни реч, а тишина им нимало није сметала.

Три-четири дана касније, овај пут по договору, отишли су у 
предвечерје на оно исто место да још једном додирну лепоту, али 
не угледаше ниједнога: за тих неколико дана време је успело да 
позобље или свице или младе сањаре. 

У непрегледној тмини сада су летели само опушци њихових 
цигарета.

НА АНДРИЋЕВОМ ТРАГУ

У башти сокобањског хотела Моравица, на десетак корака од 
бисте Иве Андрића, на клупи на којој је колико јуче седео и велики 
писац, угледах лепог, продуховљеног старца у сламнатом шеширу. 
Скупа оловка у његовој руци блиста на јутарњем сунцу и привла-
чи поглед.

– Добро је – говорим у себи – нит није прекинута, овде се и 
даље пише...

Пролазим поред старца нечујно, да му не побегне мисао, кад 
он решава укрштене речи.

КУЛИСЕ НОЋИ

Светла летња ноћ ближа крају но почетку. Под мојим прозором 
седе млади и наливају се пивом из пластичних боца. Час галаме, 
час се стишају.

Тишину прекида хистерични женски глас:
– Мислиш да је мени лако?! Мој муж је већ пет година у затво-

ру!
Мушки глас:

– То није ништа! Моја мајка је деветнаест година разведена, 
оца ни не виђам...
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Други мушки глас:
– Боље је и тако него да сваки дан гледаш како пијан бауља по 

кући...
Опет тишина, али сасвим другачија.

БАЛКОНСКИ ШПИЈУН

Када се преселио у град, чинило му се да ће све бити добро само 
од себе. Док је бирао намештај и остало покућство, осећао је да от-
почиње нови живот, али чим је завршио опремање стана, појави 
се вишак слободног времена с којим није могао да се носи. Соп-
ствени живот му никада није био занимљив, алкохол и спорт није 
подносио, те набави двоглед и са свог балкона стаде да завирује у 
туђе животе. Ни тамо није налазио богзна шта, али годило му је 
што може кад год пожели да изоштри оптику на било ком прозору 
или балкону суседних зграда. Никада није тражио еротске призо-
ре, већ тренутке свакодневног живота, које је затим до миле воље 
повезивао и домишљао по свом укусу.

Тиме би се вероватно бавио дуго, може бити до краја живота, 
да једног поподнева кроз двоглед није угледао седог човека, можда 
вршњака, који је, такође кроз двоглед, посматрао њега. Он промр-
мља српску псовку што се не може превести ни на један језик, спу-
сти ролетне и дан-два касније одлучно крочи у предворје смрти 
које се и даље, по навици, зове телевизија.

БЕСКРАЈНО ЛЕТО

Дан као година, сунце високо над главом, на памет му не пада да 
се помакне. Окречена стабла воћака дозивају се с белим зидовима 
куће и бунаром. И около су исте приземљуше с дрвеним забатом 
и црним соклом, из којих сваки дан долазе комшинице у црнини 
да срчу кафу из малецких шоља, да уздишу и проговоре покоју 
о здрављу, скупоћи, да спомену своје што се не вратише из рата. 
У баштици јоргован, перуника, зумбул, зевалице, мирисавке. С 
висине их посматра делија јаблан, једина усправна ствар у непре-
гледној равници. Грличје гнездо надохват руке, изгледа да ће се 
већ следећег трена расути. Ластавица сваки час улеће у шталу где 
је очекују вечито гладни птићи. Мачка се умива на прагу, куче се 
врти покушавајући да ухвати свој рођени реп. Живина замишље-
но чепрка и кљуца нешто по дворишту. Крпењача на пашњаку, 
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клис, лук и стреле, праћка, кликери, црно-бели филм суботом уве-
че, сличице фудбалера и глумаца, пецање, крупне трешње дуж 
друма, бостан скривен у шуми кукуруза, шуге, вије, труле коби-
ле, ћора-баке, мице, не љути се, човече. Лето код стрица, лето на 
селу.  

БАКИНО МИЛОВАЊЕ

Једног летњег поподнева, док сам још живео у родитељској кући, 
склонио сам се с ћеркицом од жеге у спаваћу собу. Лежали смо на 
огромном старинском кревету у коме је прошле зиме умрла моја 
мати. Покушали смо да заспимо, али нисмо успели па смо жмури-
ли у полумраку присећајући се покојне баке.

Усред приче осетих како ме неко благо помилова по руци. 
Скочих, јер ми се учини да је то била она, покојна мати. Истога 
трена према мени се окрену ћерка и рече:

– Знаш, сад ме је помиловала бака.
Упитах где ју је помиловала и дете показа своју ручицу.

ХИТНА ПОМОЋ

Мразне децембарске ноћи, негде око три, ведро небо запара огром-
ни метеор и паде иза зграде на крају моје улице.

Неколико секунди касније онамо одјурише кола хитне помо-
ћи с плавим ротационим светлом.

ТОПЛО И ХЛАДНО

Љубоморно чува украсе за јелку из детињства које се сваке године 
премешта све дубље у прошлост. Необично су крхки, саздани од 
некаквог тананог стакла, често се ломе, те их је из године у годину 
све мање. Дан-данас, док их држи у руци као какво птиче, чини 
му се да су топли, живи, да ће сваког часа проговорити. А после 
њих, без обзира на потамнели сјај, огреботине и ситна оштећења, 
очима не може да види гиздаве, компјутерски дизајниране украсе, 
блештаве а хладне, који никада нису, нити ће моћи да огреју било 
чију душу, поготово дечју.
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КРАЈ СЕРИЈЕ

Има већ четврт века како ми долази пријатељ, који иначе не памти 
снове, и из године у годину прича о једином сну којег се сећа до 
најситнијих детаља. То му је и једино што сања у боји и у безброј 
наставака.

Садржај првих епизода остаће непознат, јер на њих није од-
мах обратио пажњу, али у следећим га видимо у пуној мушкој сна-
зи како вози скуп мотор боје старог сребра, којим у касно топло 
поподне прави чуда где год се појави. Вози не осећајући сопстве-
ну тежину, путем га прати гласна музика, поветарац милује лице, 
а иза њега припијене лепојке, до којих раније није могао да дође, 
глумице, певачице, манекенке, старлете.

Време пролази и мења ток потоњих наставака. Прича постаје 
богатија, више је топлине, жеље да помогне другима, бриге о деци. 
Сунце није онако блештаво, каткад зађе за облак, и он тада одлази 
на места без игде икога где воли да застане и ослушне тишину. 

Мотор од почетка изгледа као нов, без иједне огреботине и 
трунка прашине, али возач се мења и све чешће вози сам. Нема 
више неочекиваних обрта који су га доводили до лудила и наго-
нили да им се не једном врати, радња је успоренија, тривијалнија, 
прича се дроби, појављују се паузе.

Последњих година наши сусрети су се проредили, а кад се 
видимо, све више ћутимо. Повремено га питам за нове наставке и 
он говори да сања све ређе. 

Недавно је напунио шездесет и две. Лепо изгледа за своје го-
дине, али сјај у очима полако се губи, с лица не силази израз лаке 
одсутности. Говори како је у последњем сну једва покренуо мото-
цикл и пошао на оближње излетиште. Међутим, већ на првој већој 
узбрдици дошло је до квара, па је морао да стане не знајући куд би 
ни шта да ради.

Пробудио се мокар, с осећајем да се гуши, те устаде да отвори 
прозор. 

Из празног неба сипила је јесења киша. На огољеном дрвету 
под прозором нешто је ишчекивао вран гавран.

ЗИМА У ДУШИ

Једне ледене јануарске ноћи, негде око два, погледам случајно кроз 
прозор и видим псе луталице како стомака припијених уз кичму, 
нечујно, попут сенки, клизе према контејнеру на углу. Нешто ми 
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се стегло у души. Напред мајка, мала црна куја, иза ње отац, два-
пут већи мужјак жуте длаке, и на крају потомство, три црна кучета, 
слика и прилика мајке. Родитељи погнули главе, млади још не зна-
ју шта је то, јер им је ово прва зима.

Сетих се да сам исти призор већ негде видео. Да, прошле зиме, 
на истом месту, можда и на овај дан. Али зар је могуће да кучићи 
нису порасли за дванаест месеци? Ма да, баш сам смешан, оно је 
био претходни окот.

Пошто сам у годинама када се све понавља с неумољивом до-
следношћу, сигуран сам да ћу и следеће зиме, можда на овај дан, 
случајно погледати кроз прозор и угледати ту породицу, непо-
требну, одбачену, изгладнелу и прозеблу, како брза да што пре 
стигне тамо где нема зиме, где нема брига, где ћемо се сви наћи 
једнога дана.

МЕХУР ДО МЕХУРА

Када је јесенас ишао да подигне пензију, угледа мехур од сапунице 
како полеће из детиње руке, преливајући се свим бојама дуге, да 
би који трен касније нестао. Нестао заувек. 

Нахрупише слике у низу, људски век укратко. Паде му на па-
мет како се у детињству упињао да задржи пахуљу на длану, затим 
једну девојку, један август седамдесет неке и како се до дана дана-
шњег ништа променило није, само што се сад упиње да задржи 
оно мало живота.

СВАДБА, СВАДБА

Пошто не пратим спортске преносе, државну заставу готово да и 
не виђам. Једна од ретких прилика за то су наше свадбе.

На челу колоне аутомобила, с пркосно развијеним барјаком 
и бучном сиреном, иду родољуби. За њима, у најлепшим колима, 
младенци. У стопу их следе кумови, родбина, пријатељи. Застане 
и покоји пролазник.

Занимљиво бива кад поворка прође, јер почиње погађање 
да ли ће нека кола и овога пута да закасне. А када угледам таква, 
сваки пут се сетим јата птица за којим често заостаје барем једна, 
млатећи бесомучно крилима да га сустигне. Још занимљивије је 
погађање ко је у колима што касне. Свекар, који је морао да скида 
флеку с ревера, ташта, јер није на време обрисала све сузе? Међу-
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тим, најзанимљивија је помисао да су у њима можда млада, која се 
задржала да поправи фризуру, или младожења, који није одолео 
још једној с ногу, пошто уз то увек иде враголасто питање: за кога 
од њих је боље да не жури или да уопште не стигне?

БОНУС

Добио сам диск с познатим грузијским филмом Саднице о деди с 
једном ногом у гробу што креће на далеки пут да набави ретке 
саднице необично укусних крушака које ће почети да рађају мно-
го година доцније.

Када сам се враћао кући, на аутобуској станици приметих се-
дог старца са садницом некакве воћке коју је држао као дете у на-
ручју. Загледао ју је са свих страна, миловао и пажљиво опипавао 
сићушне пупољке, а усне као да су понављале: „Хоћу ли дочекати 
да роди?”

ТЕЖИ ПУТ

На југоистоку Србије, иза Бабушнице, седели смо на обали плитке 
а хитре планинске реке Јерме.

У неко доба испред нас, узводно, прођоше двоје дечице, веро-
ватно сестра и брат. Борећи се с брзом хладном водом и склиским 
камењем зеленим од маховине стално су промицали на нејаким 
помодрелим ногама. Увек узводно.

 Стадох да их посматрам. Ишли су донекле по води, враћали 
се иза наших леђа и хитали да наставе тамо где су стали.

Гледам их и размишљам шта би се све разбистрило у нашим 
главама, колико би неважног отпало, до којих бисмо открића до-
шли и где би нам био крај да као та деца идемо само узводно.

КОД ДОКТОРА ИКЕ

Чекајући планинаре да се врате с успона, прошао сам главном 
улицом Бучја, села код Књажевца. Седох за сто испред кафане да 
попијем пиво. Иза леђа велики прозори, те се осврћем да дозовем 
келнера. За столовима галама, десетине пивских флаша.

– Је л` ти треба доктор? – викну ми на уво деда који је пио кафу 
за истим столом.
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– Треба – одговорих не схватајући још о чему се ради.
– И-ко, докторе-е! – викну деда неколико пута.
Из продавнице преко пута изађе седи човек у белом мантилу 

до испод колена, у џепу хемијска, а на џепу црвеним концем изве-
зено „ДР ИКО”.

– Шта ћеш? – упита ме.
– Шта има?
– Има шта ’оћеш.
– Шта имаш од пива?
– Само „зајечарско”.
За суседним столом четворица возача аутобуса воде бескрајне 

разговоре о својим подвизима на друмовима бивше Југославије и 
садашње Србијице. Стиже хладан „зајечарац”. Деда за столом по-
ћута па се окрену мени:

– Видим да гледаш ово око себе, али нема шта да видиш. Овде 
ти је некада била највећа кафана у крају, која већ годинама не 
ради. Ови столови су из Икине радње, тако да је он и једини тр-
говац и једини кафеџија. А пре светског рата ту је била општина, 
две ковачнице, две поткивачнице, вуновлачара, неколико радњи 
и две кафане...

– А сад?
– А сад умре десеторо... каквих десеторо, двадесеторо, а роди 

се једва једно. Ништа од онога није остало.
Дедина кафа је мирисала као у детињству па и ја поручих јед-

ну. Не сећам се кад сам попио бољу.
Стадоше амбулантна кола, изађе висок човек у белом манти-

лу и крену према продавници.
– Е, ово је прави доктор! – добаци неко од возача.
– Није, није – загалами деда – нама је бољи Ико! Он има лек за 

сваку бољку!
Опет се окрену према мени и настави:

– Тако ти је, синовац. Добро се радело, добро се живело, а сад 
све сам лопов. Да није ове радње и доктора Ике, не знам шта бисмо 
и куд бисмо...

Реших да још мало прошетам, те позвах Ику да платим.
– Пиво педесет, две кафе по двадесет, укупно деведесет.
Сетих се свога града где за те паре не можеш да попијеш ни 

честиту кафу и пођох низ улицу. Донекле ме испрати малецка куја 
чије су се сисице вукле готово по земљи.
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ЧУДЕСНО ЈАЈЕ

Крајем деведесет треће, у време највеће инфлације, ишао сам на 
посао да подигнем плату – неколико стотина милиона. У повратку 
се сетих да код куће нема ништа за јело, те свратих на пијацу. Није 
требало много да схватим како за плату не могу ништа да купим. 
Код излаза угледах човека који је продавао кокошја јаја и реших да 
ту потрошим све. Али, испоставило се да пара нема довољно ни за 
једно једино јаје.

Следеће ноћи враћао сам се касно од пријатеља. Улице пусте, 
магла, поледица. Ходао сам погнуте главе, размишљајући о вред-
ности јајета, кад на једном прелазу умало да налетим на дугу белу 
лимузину са шестора врата. Излетела је из магле да би трен-два 
касније нестала у њој. Гледао сам за њом запањен више но јунаци 
Фелинијевог Амаркорда у чувеној сцени проласка брода.

Запитах се откуд то бело чудо на нашим сиротињским улица-
ма, из каквог јајета се испилило оно и цео овај хладни отуђени свет 
и колика би била цена том јајету на мојој пијаци.

КСА

Била је старија од њега и имала лепо старинско име Оксана, мада 
се њему више свиђало да је зове Кса. Била је лепа и паметна, што је 
довољан разлог да одустанете од читања овог записа, по цео дан је 
спремала позоришне или филмске улоге, писала и цртала с осме-
хом на лицу. У свему је била успешна, имала довољно времена за 
све, чак и за њега. Међутим, није им било суђено да остану заједно, 
а за њену смрт сазнао је из новина.

Ни дан-данас не зна како је умрла, али пошто је једном негде 
у пролазу чуо да је нека старица на самрти рекла да јој живот из-
гледа као да је ушла на једна, а изашла на друга врата, живи убеђен 
да Кса на та друга врата није изашла тромим времешним кораком 
у кућним папучама, већ неприметно, нечујно, лагано да би се већ 
следећег момента растворила у ваздуху, постала ваздух којим ће он 
дисати док буде жив.

СЕДАМНАЕСТ ГОДИНА КАСНИЈЕ

Село поред Зајечара, нигде кафане, па кафу пијем на клупи пред 
продавницом. Година је 2012. од рођења Исуса Христа.
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Стаде трактор с малом приколицом из које искочише двојица 
у похабаним униформама ЈНА. Из кабине изађе трећи, иста уни-
форма и на њему. Седоше поред и поручише пиво.

– Откуд ијекавица у Зајечару? – упитах брку трактористу.
Он пружи руку према приколици:

– Ено, читај, тамо ти све пише.
Тек тада видех да на регистарској таблици стоји: Титова Ко-

реница.
– Нисам хтео да је скидам – настави брка – нека је, нек виси. За 

помен...
Сетих се августа 95. у свом граду. Булеваре закрчиле колоне 

избеглица у истим приколицама. Донела их хрватска олуја. Махом 
жене у црним марамама с угашеним погледом, као на погребу, и 
деца која су видела и знала више од својих вршњака у беломе свету.

А дуж булевара нанизале се летње баште, кафићи и посласти-
чарнице. Уз нес кафу и сладолед седе гости, углавном младићи у 
пуној снази, обријане главе са сунчаним наочарима на носу. Неки 
подигли ноге на суседну столицу, сити, задовољни, своји на своме. 
Гледају реку несрећника, а на уснама, уз гадљив смешак: „Само сте 
нам ви још требали.”

Гледам их и све бих да упитам коме су потребни овакви и куд 
ли ће ако их једнога дана нека сила потера одавде.

ДОДИРНЕ ТАЧКЕ

Пријатељ уздише уз кафу:
– Да ти ја кажем, са женама је јако тешко. Пази, мој стриц се 

ускоро жени девети пут. Знаш коју сад доводи?
– Откуд бих знао?
– Опет доводи прву!
– Прву?
– Прву, прву! Али не зато што дотична има много добрих осо-

бина, већ зато што има најмање лоших!
Пет-шест дана касније свратих до свог аутомеханичара.

– Седи да се почастимо! – гракну он с врата.
– Шта славимо? – упитах.
– Ма, опет се женим... по трећи пут... Прва није била лоша, с 

другом уопште нисам имао додирних тачака...
– А каква ти је трећа?
– Да, нисам стигао да ти кажем – трећа је прва!
Рече то, па се загледа у чашу пред собом.
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КОЛО СРЕЋЕ

Пролазим једином улицом села у близини Књажевца. Улица пуста, 
куд год погледаш трагови умирања. Потлеуше, свака друга за ру-
шење, коров до колена.

Одједном зачух звук мешалице за бетон. Обрадовах се. Ни са-
њао нисам да ме може обрадовати звук мешалице.

Приђох. Петорица припитих мајстора лију плочу за будућу 
кућу на спрат, једини траг живота у пустињи.

Из просторије у приземљу изађе постарији човек, очито до-
маћин.

– Суво је, газда! – виче му мајстор одозго.
– Шта је суво?
– Све је суво, и подлога... и грло!..
Чича хукну, врати се у кућу, изнесе хладну дволитру пива и с 

невероватном лакоћом хитну је право у десницу мајстора на спра-
ту.

– Ниси требô – рече тобож озбиљно мајстор.
– Како иде посао? – упитах газду.
– Ма, мани ме, какав посао. Не раде то они, ради ракија и пиво.
Дволитра крену у круг и зачас се испразни. Мајстор је теа-

трално баци на земљу, обриса надланицом уста и викну доле сво-
ме помоћнику:

– Пали томболу!
Нисам одмах схватио да је мешалицу повезао с ТВ игром на 

срећу. Била је то једина сличност, јер се нико од присутних није на-
дао згодитку, а око кола среће није пословала плавуша на високим 
потпетицама, већ истрошени човек у умрљаном плавом комбине-
зону на чијим je леђима великим жутим словима писало Балкан. 

ЖИВОТ

Врео јулски дан, асфалт омекшао, улица пуста.
Однекуд, вероватно с неба, паде тамнопути сакупљач секун-

дарних сировина на претовареном бициклу. Од зноја мокар он и 
оно на њему. Прислони бицикл и приђе кафанском столу.

– Где си, лафе – зачикава га локални шаљивџија с флашом 
пива у руци – како си нам данас?

– Ис-ту-ши-ра-но – промрмља овај и гадно опсова живот.



С
К
РИ

П
ТО

РИ
ЈУ
М

47

47

Марина Васић

АФРИЧКИ АКВАРЕЛИ

Одувек сам хтела да будем афричка краљица.

***
Киша је равномерно падала из оловног неба. Данима. Стан је био 
пун тишине, ствари су ме дочекивале уредно тамо где сам их оста-
вљала. Нико није нарушавао њихов мир откако је Филип отпуто-
вао. Читаву ту седмицу проводила сам на послу и у атељеу. Кући 
сам долазила тек касно увече да преспавам. Филип је требало да 
се врати из Лондона у петак, али тог јутра јавио ми је мејлом да ће 
остати и у суботу. Указала му се могућност да оде на разговор у јед-
ну познату интернационалну компанију. „Једном у животу, срце, 
само једном у животу пружа се оваква прилика.” Схватила сам да 
је то заиста once in the lifetime chance, јер његови мејлови обично 
су били штури и ово је било нешто најближе изливу романтике за 
који је Филип био способан. Никада се нисам нарочито интере-
совала за његов посао. Једино су ме занимали узорци кристалних 
стена у његовој колекцији. Чак и њих смо видели различито. За 
мене су то била предивна, савршена уметничка дела. Филип их је 
посматрао као инвестицију.

Суботње поподне проводила сам чекајући да ме позове и јави 
којим летом и у колико сати стиже, па да одем у Београд по њега. 
Помисао на вожњу по киши није ме нимало радовала. Дремала 
сам, скупљена и ушушкана у фотељи, када се кроз празан стан раз-
легла звоњава телефона.

– Хана, здраво.
– Здраво, мили. Кад стижеш?
– Имам добре вести, слушај! Онај разговор, писао сам ти, про-

шао је одлично! Добио сам посао.
– Дивно, једва чекам да стигнеш, ставићу твоје омиљено вино 

да се хлади пре него што пођем на аеродром...
– Чекај, чекај. Не долазим.
– Не?! Па кад онда, сутра? 
– Не разумеш, Хана, не враћам се. Остаћу овде, биће потребно 

неколико дана, док се не заврше формалности око мог запослења, 
визе.

Мој мозак се борио да потисне поражавајуће речи и мисли 
које су навирале, спознају да он одлази, да ме оставља, страх од 
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самоће, све то у злокобном муку који се простирао све тамо до ма-
гловитог британског острва.

– Ох! Како сад то?! Заиста не разумем. Остајеш у Лондону, а 
шта ће бити с твојим послом овде, а ја? Ми?

– Не, не. Не остајем овде, у среду путујем за Момбасу, радићу 
тамо на терену, најмање шест месеци.

– Момбаса! Кенија! – у мени као да се упалило хиљаде малих 
ватромета, прштала сам од узбуђења. – Мили, ти знаш... О, па то је 
остварење мог сна! У среду! Одлично, резервиши карту и за мене. 
Понедељак... стижем, у понедељак, а онда ћемо заједно, само да 
знаш, само да знаш, толико сам срећна.

– Али – сада је Филип био збуњен. – А твој посао, атеље? Изло-
жба?

– Узећу шест месеци неплаћено. Понећу свој прибор, скицира-
ћу... Ох, већ осећам, биће толико дивних утисака, толико инспира-
ције. Волим те, волим те!

***
У Момбасу смо стигли у смирај дана. Дочекао нас је величанствени 
залазак огромног афричког сунца и ватрено небо у свим нијанса-
ма наранџасте и црвене.

– Кич уживо – рече Филип, који се упорно трудио да избегне 
моје изливе одушевљења и непрекидну бујицу несувислих рече-
ница које су куљале из мене.

Прве ноћи сам као опчињена седела на тераси и упијала звуке 
и мирисе града, који су се мешали са хуком Индијског океана. Мо-
гла сам да видим како се беласа вијугава трака песка уз ивицу воде. 
Читавог живота маштала сам о Африци, и, сада, коначно, била 
ми је надохват руке. Прочитала сам све што се могло прочитати, 
проучавала артефакте у Музеју афричке уметности док сам била 
студент, небројено пута гледала Моју Африку, али ништа од тих 
посредних доживљаја није се могло мерити са овим што сам упра-
во сада проживљавала.

Филип је био уморан од пута и већ је спавао када сам се тихо 
увукла у кревет поред њега. Утонула сам у сан. Пробудила сам се 
када сам осетила да ме он посматра. Увек сам његов поглед могла 
да осетим на свом телу, као да ме додирује. Загледала сам се у ње-
гове очи. Без речи сам се привила уз њега и водили смо љубав ди-
вље и са толико страсти, као да смо дуго чезнули једно за другим. 
Разбуктала се ватра за коју сам до пре неколико дана мислила да 
је потпуно угашена. На његовим мишићавим рукама осећала сам 
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се сигурно и спокојно док је свитала наша прва зора на небу изнад 
Африке. 

Филип је одмах почео да ради и није имао много времена 
да дели моје импресије. Ја сам кренула у обилазак и упознавање 
града. Нарочито су ме привлачиле пијаце, са мноштвом колорита, 
необичног поврћа и воћа, занимљивих облика и текстура, егзотич-
них зачина. Кафа је тако добро и опојно мирисала, као ниједна 
коју сам пре тога пробала. Макадара, стари део града, на чијем се 
ободу налази рибља пијаца и стара градска лука, била су ми оми-
љена места на којима сам се највише задржавала. Са средњовеков-
не тврђаве пружао се поглед на читав град и сезао далеко на пу-
чину. Сваки пут одузимао ми је дах. Зидине утврђења и песак на 
обали која га окружује мењали су боје у зависности од доба дана. 
Понекад бих се наслонила лицем према коралним стенама од ко-
јих су исклесани блокови и удисала мирис морске соли накупљен 
у њима кроз векове. 

Сликала сам са толико полета, као када сам уписивала Ака-
демију. Један део велике дневне собе, који је био окренут ка океа-
ну, претворила сам у атеље, тако да сам увек могла да посматрам 
пејзаж. У предасима сам покушавала да скувам и испробам што 
више локалних јела, која су изгледом и називом већ била довољно 
необична и примамљива и личила на слике.

 Упознали смо неке Филипове колеге и њихове породице. Део 
мене конформистички је прихватао обзире и извештаченост која 
иде са таквим окружењем. Било ми је потребно да имам некога ко 
ће ме упутити и наћи ми водича за истраживање које сам планира-
ла. Намеравала сам да за своје слике почнем да користим природ-
не пигменте и боје које се користе у традиционалном афричком 
сликарству и да их проучим на самом извору. То је захтевало пут 
у унутрашњост Кеније, а то је даље значило сусрете са племенима 
која и данас не комуницирају превише са оним што ми називамо 
цивилизацијом.

– Шта ће бити са твојом изложбом? Месецима си је спремала, 
а сада си све то напустила и дошла овде. Зар не мислиш да је то 
мало неодговорно? – упитао ме једног дана Филип док смо шетали 
плажом.

– Нисам могла да замислим да песак може да буде овако бео! 
Као да живим у разгледници! 

– Типично! Ја те питам једно, а ти цвркућеш о песку, заласци-
ма, изласцима, месечини, разгледницама... Ти си фотографије са 
оваквим мотивима презирала као највећи кич, а види сад...
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– Сам си одговорио. Једно су фотографије, а друго кад све ово 
гледаш. У природи не постоји кич. А за изложбу ће се побринути 
Маша, већ је све било завршено, остали су неки детаљи који могу 
да се одраде и без мене. Послала сам јој прошле недеље серију 
акварела које сам урадила овде да их уврсти у поставку. Назвала 
сам их The First Night in Mombasa.

– Стварно?! Је л› си сигурна да ће стићи?
– Па наравно, нисам их послала као сваку другу пошиљку. 

Мислим јесам, али нисам ја пошиљалац, већ једна галерија одавде.
– Ок. Ти, видим, држиш све конце у својим рукама, снашла си 

се и ништа не препушташ случају. 
– То сам научила од извесног инжењера геологије.
Шетали смо дуго и касно се вратили кући. Сваке ноћи препу-

штали смо се плими пожуде и страсти, као млади љубавници који 
тек треба да истраже снагу и величину своје љубави.

– Ја морам да отпутујем на две недеље у Европу – рекао је Фи-
лип једне вечери.

– Зашто?
– Ма неке формалности око моје радне визе. Отићи ћу и у Ср-

бију, хоћеш и ти са мном?
– Не, никако, већ сам испланирала пут, све сам уговорила са 

водичем. 
– Какав сад пут? Идеш на сафари?
– Тако нешто – насмејала сам се. – Идем са једним овдашњим 

сликарем, зове се Џомо, обићи ћемо нека племена. Хоћу да научим 
како они припремају боје, које пигменте користе и успут да видим 
‚моју‘ Африку. Треба да кренемо почетком лета и да останемо око 
месец дана.

– Значи, попуњен програм као и увек. Не бојиш се?
– Чега? Лавова?
– Не, него урођеника. Шта ако те поједу?
– Ма дај! Жилава сам ја, одустаће чим ме виде. А тек кад чују 

колико причам! Него, кад већ идеш у Србију, сврати на изложбу. 
Ја сам нешто гледала преко интернета, али волела бих да ти ви-
диш и да ми кажеш шта мислиш.

– Добро, само не очекуј превише од мене, знаш да баш не умем 
да пренесем своје утиске.

Узбуђење које сам осећала од тренутка када сам први пут чула 
да ћемо живети у Момбаси није слабило, напротив. Убрзо сам по-
чела да се спремам за пут у унутрашњост Африке. Филип је отпу-
товао у четвртак, а ми смо кренули у недељу.
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Призори које сам до тада виђала у разним емисијама о африч-
кој дивљини почели су да промичу мимо мене. Џомо је био добар 
водич. Са нама је био још један човек, Гитонга, нешто старији од 
мене. Одлично је баратао пушком, што је у оваквој ситуацији не-
опходна предострожност. Иако су сва племена у Африци одавно 
навикла на непосредност и одважност белопутих авантуристки-
ња, упозорили су ме да жене у њиховој култури морају да се држе 
по страни. Поштовала сам то, јер циљ мог путешествија није била 
тек пука авантура, већ да што више научим. Трудила сам се чак и 
да не гестикулирам превише, да не бих неким покретом, случај-
но, увредила своје домаћине. Никада се нисам обраћала директно 
неком мушкарцу, уместо мене говорили су Џомо и Гитонга. Њих 
двојица су се прећутно споразумели да морају да ме штите као се-
стру. Највише времена, три недеље, провели смо у племену Масаи. 
Читала сам путописе и знала сам да су љубазни према туристима, 
да их радо позивају у своја села да им покажу обичаје и продају 
своје рукотворине. Живети са њима, макар и тако кратко време, 
ипак је нешто друго. Строга племенска хијерахија морала је да 
се следи до најмање ситнице. Све у њиховим селима подређено 
је очувању стоке, која је извор благостања. Уместо кафе првог ју-
тра су ми понудили напитак од свеже помуженог крављег млека и 
крви. Никад нисам попила ништа одвратније у животу, али сам се 
временом навикла. Радила сам све послове који припадају женама 
онако како их оне већ вековима обављају. Хиари, млада и изузетно 
лепа жена, била ми је нешто као дружбеница. Споразумевале смо 
се лако, иако она није знала енглески. Научила сам десетак речи 
углавном везаних за кућу, храну, децу. На растанку ми је поклони-
ла неколико наруквица и дивну огрлицу од дрвених перли. Поне-
ла сам и драгоцени прах разних биљака од којих ћу правити своје 
боје.

– Дођи опет. Твоје срце је овде – показала је леву страну својих 
груди. –Дођи, желим да видим твоју бебу.

Била сам збуњена, али нисам имала времена да се објашња-
вам и да је убеђујем да никакве бебе нема и неће је ни бити. На 
повраку смо се задржали у Најробију. Џомо и ја смо обишли једну 
галерију где је он раније излагао. Били су заинтересовани за моје 
слике. У Момбасу смо стигли са две недеље закашњења. Ни Филип 
се још није вратио. Сабирала сам утиске, паковала и класирала све 
што сам донела, записивала, сређивала белешке и скице. Неколи-
ко пута сам се чула са Машом, рекла ми је да је Филип долазио на 
изложбу, али да нису разговарали.



52

– Знаш шта има ново?! Они акварели су продати. И то за добру 
цену! Сви су били одушевљени.

– Заиста?! Ко их је купио?
– Не знам, купљене су преко интернета, купац је хтео да оста-

не анониман. Реци ми молим те, то двоје на сликама, то сте ти и 
Филип, зар не?!

– Много питаш, Машо! Можда јесмо, а можда и нисмо! Ја јесам 
сликар и, према томе, помало и воајер, али не баш толики! Сама 
закључи!

Филип се вратио два дана касније.
– Звао сам те, слао мејлове, али ниси била код куће.
– И мој пут се одужио. Хоћеш да ја нешто спремим или да иза-

ђемо негде на вечеру?
– Идемо. Не седи ми се у кући.
Били смо у нашем омиљеном ресторану, причали, а онда 

отишли на плажу. Спустили смо се на снежнобели песак, гледали 
океан, небо изнад њега, огроман месец и његов одсјај на води. На 
тренутак ми се учинило да смо се поново удаљили и да се све оно 
што нас је везивало претвара у паучину и нестаје. Чврсто смо се 
загрлили, дишући у истом ритму. Ја сам хтела да се стопим са њим, 
а он је држао своју главу уз моју и ћутао.

– Хајде да попијемо још неко пиће.
Мој свакодневни ритуал био је посматрање града. Увече, када 

је обасјан хиљадама светиљки, и онда опет ујутро, када забљешти 
на сунцу. Ушла сам у собу и затекла Филипа како седи на ивици 
кревета.

– Не спаваш!? Касно је, а ти сутра треба да радиш.
– Хана! – спремао се да нешто каже, нешто што је дуго одлагао, 

али, изгледа, више није имао куд. – Ја одлазим. Немој, немој, мо-
лим те, саслушај ме. Ти и ја, ми смо суђени једно другом. Знам да 
мислиш како ја не верујем у те ствари, судбину и то, и да сам опе-
рисан од романтике, али ми смо створени да будемо заједно. Само, 
одувек је постојао један део тебе до кога ја нисам могао да допрем. 
Слике, уметност, то су твоја деца, а ја бих хтео праву децу, не слике. 
Извини, мало збркано причам...

– Па ти мени никад ниси ни рекао да желиш децу, Филипе. 
Мислила сам да ти је свеједно, и нисам хтела да оптерећујем тиме 
ни себе, а ни тебе. Знаш како ја на све гледам: оно што треба да се 
деси, десиће се онда када за то дође време, не вреди пожуривати.

– Ни ја нисам много размишљао о томе, али десило се нешто, 
један мој колега са студија, умро је пре једно годину дана, сећаш се?

– Да.
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– Е, видиш, ни он... умро је потпуно сам, читаву недељу нико 
није знао ...

– Сећам се, био си на сахрани. Зашто ми то сада причаш?
– Зато што нећу тако да завршим. Дуго сам размишљао и по-

што ти ниси остајала у другом стању... Упознао сам једну девојку, 
и... Она се породила пре две недеље, због тога сам ишао кући.

– Лепо, баш лепо! Стављаш ме пред свршен чин. Па добро, че-
ститам ти, постао си отац.

– И ти тако мирно све ово примаш?
– Хоћеш да ти олакшам? Да вриштим, плачем, да се бацам по 

поду? То није мој ниво, Филипе. Уосталом, ти си тај који је решио 
да наших петнаест година пусти низ воду. Требало је одмах да ми 
кажеш, требало је да разговараш са мном о деци, а не да све решиш 
мимо мене.

– Ја сам мислио да са Аном дођем у Момбасу, али ти си била 
незадржива, као олуја, незаустављива. Заборавио сам да си увек са-
њала ово. Једноставно...

– Испречила сам ти се и покварила планове?!
– Волим те, ти знаш да те волим, јављаћу ти се, долазићу, и ако 

останеш овде, али сада имам обавезу према детету и Ани. Ти си мој 
живот, али...

– Знам. Престани да се правдаш, немам ја ништа од тога. Сада 
сам твој прошли живот.

Ноћ сам провела на тераси, трудећи се да не мислим ни о чему. 
Када сам ушла, Филип више није био ту, само је на столу оставио 
пакет. Отворила сам га без журбе. Унутра су били моји „афрички” 
акварели, наша прва ноћ у Момбаси, заувек забележени последњи 
трзаји страсти једне љубави на издисају. Распоредила сам их по 
соби тако да сам из сваког угла могла да их видим. Наместила сам 
фотељу на средину. Док сам их посматрала, осетила сам слабашно 
голицање у стомаку. Хиари би се сада сигурно смејала.

***
Постала сам афричка краљица.
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Снежана Милојевић

ПЛАСТИЧНА ПОСТИГНУЋА

Када се од мора зађе у крајеве града у наглој и незаустављивој ек-
спанзији, а у многољудним земљама је то непрестан процес, задиви 
незамислива количина тананих, провидних, пластичних кеса. Не, 
то није депонија, већ, чинило се, егземплар многокесног феномена, 
призора провидне пластике заустављене у кретању и доведене ту, у 
вртлог који их здружује на одређеној тачки насеља у повоју. Онако 
провидне и паперјасто лаке, одржавају се у свом новом станишту, 
упркос поветарцу. Оне које су се отеле овом чудесном самопрочи-
шћењу кренуле су с нама на пут непредвидиво поскакујући по обо-
ду асфалта. То је оно што туриста у Тунису никако не сме да услика. 
Сигурније је држати се хотелских детаља и погледа у пучину.

Плаже светлуцавог мора хладноплаве боје су усхићујуће за 
устрептале посетиоце и ван сезоне. Усред полупразних комплекса 
хотела у којима зимују добростојећи туристи из Западне Европе, 
помало идилично изгледају напуштене баште кафића и понека 
залутала лежаљка. Пријатно удаљен брод који мили пучином и 
зимско сунце, сасвим су довољни да опис тренутка на плажи буде 
обасјан уобичајеним значењем. 

У надигравању облака и сунца, сунце се отискује и осветљава 
песковиту плажу испред хотела. Ситан песак нешто пуначкији од 
оног у пустињи захтева добродихтујућу одећу, опуштеност тела и 
склоност ка уживању у лепоти призора. 

Шанкови и баште с погледом на пучину замандаљени су ван 
сезоне и с миром чекају свој тренутак. По даскама којима се издва-
јају из песковитог тла шетају мачке, споро и смирено носећи ореол 
моћи кроз припремљеност на близину људи, која их не узнемира-
ва и не прекида у започетом послу.

Негде на некаквој средини простора дубоко су заривена че-
тири дрвена стуба. За један је канапом привезана камила која с 
миром седи и гледа ка широкој улици коју треба прећи да би се 
стигло на другу страну. Смирена је, као да позира, док светлосни 
кружићи добацују с пучине треперави мозаик. Сцену прекида, 
пројахавши на другој камили, невисоки јахач брзих очију и куде-
љасте косе. Јури плажом наглашеним темпом, као да снима филм, 
а онда нагло стаје, нуди услуге јахања камиле, онда опет јури не-
куд уносећи беспотребно убрзање у савршени низ тренутака. 

Погледа поклоњеног даљинама, ритмично пропадам кроз 
песак отежано ходајући. Наједном, моја стопала региструју ста-
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зу усред пешчаног прекривача која је као какав пут усред ничега 
од чвршћег матерјала, по њој је лакше ходати. У видном пољу се 
кристалишу необично велике кугле песка необјашњивог порекла. 
Ходање овим путем, којим се ређе иде, доноси и нове мирисе који 
потиру мирис мора и занесеност пучином. 

Уз помоћ уредног протрчавања разбарушеног бедуина и ни-
јансама ефеката које за собом оставља, разлучујем да је реч о ками-
љој балеги. Типични туриста је сада у тешкој ситуацији јер себи 
мора да призна да у стању повишених емоција хода по камиљем 
измету, а можда и коњском – и јахање коња је у понуди. 

Седам близу мора, настојећи да своје ноздрве дарујем пријат-
нијим мирисима окружења. Док успевам да својим радарима уло-
вим фини шум слане воде, прилази ми тамнопути мушкарац зано-
сно затегнутог тела. Иначе, ја седим у лотос-пози (ово је важно због 
прецизности слике). Свлачи са себе одећу и, пре него што ће у тесно 
припијеном купаћем костиму утрчати у море, прича о себи и својој 
самоћи хотелског главног кувара. Начин је онај китњасто источњач-
ки, тзв. азијатски (иако смо у времену приче на северу Африке), баш 
онакав какав би неупућеној евопљанки можда могао бити привла-
чан. Типична морско романтична ситуација прераста у сцену ка-
квог херц-романа, могло је бити, на пример, овако:

Читав његов свет се сажео у непознату усамљену жену која 
седи тик уз море у пози лотосовог цвета и он је постао пијан од 
жеља, уљуљкан моћном и опојном игром устрепталих чула. Она 
је, обнаживши своју надлактицу, лагано као да плеше, повукла 
памучну мараму већ склону склизнућу с бујне косе ватрене боје, 
показавши своје незауздане праменове странцу кога је сама суд-
бина довела њој. Нехајно је провукла прсте кроз косу, док се му-
зика сфера спуштала на светлуцаво море око њих, утабани песак 
и камиљу балегу обложену ситним песаком, сродну скупоценим 
чоколадним бомбонама умотаним у папир златне боје.

Он је стајао у свој својој снази и величини и тихо јој говорио 
о самоћи и потреби да разговара с неким тако племенитим и див-
ним као што је она. Она је одговарала кратко и хладно, али њему 
се тај глас чинио као музика пуна обећања, сачињена од префиње-
них трзаја густих жица какве раскошне харфе. Док је он тврдио да 
га зима (афричка, али ипак зима) не може спречити у редовним 
спортским активностима, тј. Да плива у мору, она се није усуђива-
ла да се упусти у ту пливачку зимску авантуру. Гледајући у њене 
сјајне очи чинило му се да се ту може назрети какво неразумљиво 
обећање, али насупрот очекиваној акцији, атлета предлаже да за-
једно гледају залазак сунца. После оваквог преокрета у очекива-
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ном току радње, свезнајући приповедач више не зна тачно о чему 
су они даље причали, али у једном тренутку, он је покретом који 
одаје искусног спортисту ускочио у море, а она одшетала ка хотелу 
и својим пријатељима. 

Занимљивије од искуства са „црним Арапином” је шетање 
старом медином и испијање чаја од менте у локалном ресторану 
с погледом на море. Уске уличице увек доведу до неког минаре-
та, неодољиве продавнице зачина или господина наратора који са 
истим жаром увек прича исту измишљену причу: причу – мамац 
трговачког проседеа. 

Једна, друга, трећа медина, обилазимо и обилазимо пијаце 
између адреналинске вожње пустињом, посете плантажи урми, 
где босоноги берач табанима са задебљалим слојем коже осваја 
женску палму пред фото-апаратима окупљених авантуриста, или 
фасцинације зоолошким вртом у коме убацују змијицу у ногавицу 
храбрим мушкарцима.

И као да то није довољно, ова земља песка, мора и сунца има 
и вештачке медине. Пред једном од њих се на улазу на задње ноге 
пропео расни коњ вранац у нешто израженијој величини од оне 
природне, као што је и пропињање по истој мери. У овој вештачкој 
медини има и музеја свакодневног живота који се састоје од лутака 
нимало сличних мештанима које приказују нешто, обучене у на-
родне ношње.

Сналажење у овом новостаром здању је једноставније, кључна 
тачка која оприродњава простор у коме се налазим јесу дивне кр-
летке за птице. Постоље од бамбусовог дрвета наткриљено је про-
стором сферног облика које и заробљеној птици мора изгледати 
раскошно. Раскош јој даје бравура мајстора који правећи чипку од 
жице облаже унутрашњост бајком достојном птице принцезе, и 
тако уноси радост у отужан свет ограничења.

Ова медина је чиста, као и сваки кутак предвиђен за нас бо-
леснике луталице. Пластичне кесе су успут задржане каквом при-
родном препреком, а као место одлагања отпадака нахерили су 
се јунаци од пластике, фигуре мушкараца у народном оделу са 
турбаном на глави. Виши су од просечне висине Тунишана, а овај 
испред кога тренутно стојим у одећи је тамножуте боје. Једном ру-
ком доводи у ред слојеве своје одеће, док у другој руци држи чи-
нију очито предвиђену за пушаче. У пределу његовог абдомена је 
простор за крупније отпатке, који се шарени разнобојним сјајним 
папирима. Осећам како ме стеже у плућима и то јако, мислим да 
је то због близине јединог природног мириса у вештачкој медини, 
снажног мириса давно попушених цигарета.
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Гордана Малетић

СИРОТИЊСКИ ИДОЛИ

У сиромашним шездесетим, ентеријери београдских кућа били су 
већином скромни, у складу са општим материјалним стањем. На 
зидовима је владала велика шароликост јер није било лако наба-
вити (као што никад није ни изабрати) добру слику, право умет-
ничко дело које озарује. Овом задатку приступало се стихијски, у 
складу са укусом и приликама, као и свагда, али је било и неких 
правила и изразитих примера, па се о њима нешто може и казати. 

Добростојећи људи волели су, рецимо, Колесниковљеве пејза-
же, праве и лажне, којих је било у изобиљу. Волели су и цвеће, чи-
јој ће афирмацији врхунац донети Бранко Станковић, стидљиво у 
овој декади, а раскошно у седмој, као и Цибетове сетне композици-
је музичара и понешто шематичног, али веома популарног Лазара 
Вујаклију, што је повезао фигурацију са геометријом. Ови сликари 
имали су мање-више доступне цене и било их је могуће набавити. 
Њима су се пред новогодишње празнике придруживали и мно-
ги други, талентовани и аматери, који су правили посао у овим 
приликама. Дела елитних, пак, уметника: Пеђе Милосављевића, 
Гвозденовића, Табаковића, Ћелића, Аралице и других, виђали су 
се, из разумљивих разлога, у институцијама и јавним зградама, а 
неупоредиво ређе у становима.

У жељи да ипак обуку своје голе зидове, осим тапетима и оти-
сцима цветног шаблона на штрицлом омаланом зиду, већина Бео-
грађана прибегавала је решењима која су нудиле репродукције. 
Велике и квалитетне, већ урамљене, које само траже какав клин, 
донеће тек седамдесете године, а у онима које су им претходиле, 
људи су се сналазили како су умели. Исецали су их из књига и но-
вина, користили поклопце бомбоњера, честитке и, најзад, одвајали 
и понеки динар за музејске репродукције Предића, Бијелића, Зоре 
и Надежде Петровић, и за наивце, да споменемо оне најважније. 
Излишно је поменути да домаћини углавном нису знали ко су ау-
тори слика што су им се срећном згодом нашли у соби, и да их са 
кутија чоколадних бомбона гледају енглески дечаци и девојчице 
Рејнолдса и Гејнсбороа, они шпански Муриља, или да су окати 
сунцокрети Ван Гогови. Једино се Предић, којим су се поносили, 
по свему издвајао. Његови призори кићења невесте, борбе петло-
ва или сеобе Срба аутентично су били и наши, и најомиљенији. 
Временом ће се Драган Стојков досетити да је Србима ипак јабука 
најдража, као симбол добра, и почеће да слика све њене сорте у 
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малим форматима, већини доступним, па су се људи могли похва-
лити да поседују и понеки оригинал.

Постоји још један вид сликарства дуго присутан, заостао из 
ранијих времена, који је имао почасно место у примаћим собама. 
Били су то гоблени свих врста: од пијачних трукераја, мало бо-
љих домаћих верзија које су продавале подлогу, шему и конац у 
комплету, до већини недостижних, Вилерових, наручених из ино-
странства, које су жене стрпљиво и предано везле месецима. Од 
средњовековних старофранцуских и шпанских узора није нарав-
но било ни помена (иако сам у кући једног уметника успела и то 
да видим), али је и овде већина мотива представљала копију слика 
великих мајстора. Тако се жеља за лепим и аутентичним некако 
задовољавала, или се барем у то веровало; ограничења су се прева-
зилазила компромисима. 

Постојао је још један раширен вид декорисања зидова ткани-
нама. Та источњачка концепција ређе се огледала у дивним пирот-
ским ћилимима, којих је код нас ипак више било на поду, али зато 
би на зиду, тик поред кревета, често бивала закачена заштитна 
тканина са обавезном представом јелена. Најчешће у зеленој боји, 
иако их је било и бордо и смеђих, она се за многе подразумевала. 
Због тога вреди рећи нешто више о тој појави.

Сви прикази били су мање-више исти, мада је било и варија-
ција: јелен, окренут својим широким грудима према посматрачу, 
стоји на чистини, а полускривена кошута заклоњена је дрвећем 
које најављује шуму. И када није усамљен, јелен је увек био у првом 
плану, па се, на неки начин, издвајао из целине.

Откако сам их први пут видела у суседству, запитала сам се 
откуда та љубав. Зашто је баш јелен, а не нека друга животиња, био 
заштитни знак ових тканина у присном амбијенту собе? Зашто је 
између јелена и украса стајао знак једнакости? (Он се, уосталом, да-
нас, из такође необјашњивих разлога, преселио на етикету пива.) 
Јелен је лепа и поносна животиња, нема сумње. Његов витак изглед 
и рогови које јој је природа подарила свакако су складни, па ипак 

– одакле овај монопол? Ако би се узела у обзир његова многостру-
ка симболика, имало би шта да се каже. Али што је много, много 
је: рећи да је то призивање самоће и чистоте? Ко би тако нешто 
повезао с креветом? Или се позивати на медитативност, кроткост 
и благост? Поштено говорећи, колико год биле дивне особине, да-
нашњи људи немају тежњу да их присвоје. Религиозно стремљење 
могло би да се нађе руку под руку са претходно поменутим, као 
и меланхолија. Кинеска дуговечност, висок ранг у служби и бо-
гатство који се прижељкују већ би више приличили намени, али 
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је Кина у то време била далеко и могу се заклети да порекло ових 
тканина није било одатле, као што није ни слика, која је још ко зна 
кад, послужила као узор. 

Суштина појаве ове свете животиње, божанског гласника из 
прадавних времена и вилинског света, мора да је почивала у некој 
врсти носталгије за идиличним животом. Она се не може порећи. 
Ко год да је први закуцао тканину са јеленом за зид, имао је то у 
свести. Неизрецива чежња за бољим, веровање да ће нешто што је 
ван нас својом појавом учинити да нам буде лепо ипак сеже до дна 
нашег унезвереног људског бића, усамљеног у свемиру, и мора 
стајати негде у суштини овог потеза. Најзад, ако се човек који га 
је посматрао заиста осећао добро гледајући га из дана у дан, онда 
му је јелен свакако то очекивано добро и донео. Али се бојим да је 
ретко тако бивало. Пречесто су амбијенти у којима су се налазили 
ови лепотани били  аљкави, тканина запрљана од стајања на зиду, 
те тако неопрана и неопеглана, није из себе исијавала оно што би, 
можда, могла. Уосталом, њен квалитет није био богзна какав, а и 
сама ткачка машина имала је својих ограничења у стварању лико-
ва. Због свега тога, утисак који је производила не само што није мо-
гао бити јак, већ пре супротан. А тамо где су домаћини својим тру-
дом побољшавали изглед простора у коме живе, где је било чисто 
и удобно, и јелени су прпошније изгледали, па су се тамо сви боље 
осећали, што је свакоме ко би се мало удубио јасно могло говорити 
да пријатност и ниво живљења унеколико зависе и од нас самих.

Јелени су опстајавали на широком подручју и нису се налази-
ли само на зидовима београдских кућа. Било их је, дакако, и у уну-
трашњости, много даље. Један момак из Далмације причао ми је 
својевремено како је ишао у Италију да набави мајци „...знаш, оне 
јелене, кад су били модерни”. Сећам се колико ме је та реченица из-
ненадила, иако то нисам показала. Никад не бих могла поверовати 
да би тако нешто могло бити ствар престижа. Да неко помисли да 
треба да оде у иностранство и купи тканину са јеленом јер је имају 
и други, делује потпуно нестварно. Али, тако је. И колико год човек 
желео да буде реалан, укрштање (и наметање) путање робе масовне 
производње са нашим укусом често је недокучиво. Пустити у свет 
какав производ са жељом да се он добро прода једна је ствар, а њего-
во прихватање сасвим друга. Упркос правилима тржишта која нео-
спорно постоје, размишљање о овим токовима, пре или после, сведе 
се на нагађање. Јер, један производ неко купи, а неко не. И тврдити 
да се укусу може подилазити није увек довољно.

Слично изненађење доживела сам у Сједињеним Државама. 
Било је то на излету организованим у америчкој провинцији на 
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крајњем северу. Кантон и Јужни Колтон места су налик кулисама 
из вестерн-филмова – сачињава их улица са чије су леве и десне 
стране куће, уз цркву, школу и биоскоп, све то смештено између 
два семафора. А поред ових малих места и даље, у величанственом 
и огромном националном парку Адирондак, чији су туристички 
циљ Лејк Плесид и друга дивна језерца, налазе се простране фарме, 
млинови и силоси за жито, поља оивичена дрвећем. Поред кућа и 
гаража, на уредно покошеним травњацима, стоје, згодно распоре-
ђене, пластичне гуске, дрвени прасци и јагањци, метални петлићи, 
фламингоси на једној нози. И јелени од шперплоче. 

Ови дрвени јелени по изгледу и судбини одмах су ме подсети-
ли на њихову европску крпену сабраћу. Баштиници исте чежње, и 
они призивају лепо и добро. У то не може бити сумње јер носталги-
ја за природом свакако не могу бити. Надомак су столетних шума 
из којих прве комшије, прави јелени, вероватно излазе и навраћају 
зими. Зашто би онда дрвена реплика замењивала стварност? Зато 
не можемо да се не дотакнемо тог феномена. Дрвени јелен мора 
бити део схватања о лепом и добром, ма како парадоксално из-
гледало. Шта мари што, у поређењу са величанством природног 
окружења, мршава представа јелена од шперплоче очигледно 
губи сваку, па и естетску, битку? 

Човек воли да украшава и придода нешто себи и амбијенту 
у коме живи, по чему ће га други памтити. Тако је спреман и да 
обележи своју кућу стављајући на трем или травњак приказ какве 
животиње, који би у граду, сред бетона, стакла и челика, имао сми-
сла, а у природном амбијенту нема оправдања. Што је најчудни-
је, вероватно се за људе који овако украшавају околину тврди да 

„имају уметничку жицу”. И ту аргументи немају шта да кажу јер 
наше праисконске потребе очигледно надживљују векове, а можда 
и нисмо толико одмакли у независности размишљања и делања 
колико нам се чини. Ове потребе просто имају другачију форму, 
док им је суштина замаскирана, те изоловани гласови који теже 
да, на свој начин, дају допринос естетском нису штетни, иако могу 
бити зачудни. 

Ко је седамдесетих година видео велику путујућу изложбу 
америчке уметности, доживео је културни шок јер се за већину 
изложених предмета могло рећи да, по дефиницији, представља 
кич. У највећој мери због тога што су били у великој маси изло-
жени на једном месту, под куполом, па се имао утисак покретног 
вашара. Било је тешко у тој претрпаности и разазнати, а камоли 
разлучити и пронаћи нешто што може да одушеви, што би си-
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гурно било могуће кад би се они изоловано посматрали. Али та је 
изложба свима који су је видели донела добро расположење.

Безазлено шаренило различитих рукотворина нападних боја 
склепаних од готових производа или амбалаже одушевљава човека 
и опстајава упркос свему, шта год мислили о њему. Оно је само 
одјек далеког и заборављеног веровања што мења облике, а основне 
намере и симболи остају, иако им се придружују нови. И можда је 
овај вид естетског изражавања хуманији, упркос својој наивности, 
од тражених и цењених уметничких варијаната које подразумевају 
убијање животиња. Столице од слонових ногу, дирке клавира и 
порцелан у које иде слоновача, луксузни предмети од коже и 
накит често укључују и свесно, беспотребно и срамно убијање 
ради зараде. Човек није добар господар Земље, иако дубоко верује 
у своју надмоћ. Можда га ова свест понекад чини носталгичним, па 
својим мање или више вештим рукотворинама, или одговарајућим 
уметничким комбинацијама готових производа, покушава да 
надомести све веће празнине и нехотично правећи идоле. Можда 
су се зато крпени и они дрвени јелени задржали толико дуго 
у Београду и много даље. Међутим, нека питања укуса ће нам, 
вероватно, заувек остати нејасна и необјашњива.
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Мариос Хакас

ЈЕДАН РАСТАНАК 

Ставила си мачку у кутију за шешире, затим гаћице, док је напољу 
твој нови љубавник трубио. Толико си журила да си прво обула 
чизме, па тек онда чарапе.

Отишла си и оставила си ми мрљу на носу (од твојих очију са 
којих се скидала шминка док си плакала), длаке твоје мачке, као и 
укус освеживача на уснама.

Остао сам као неки пајац који тражи четку и огледалце у ис-
претураној соби, покушавајући да скинем са себе и оно последње 
што је од тебе остало.

Покушао сам да се избавим од тебе, међутим, осећам твоју 
мачку како ми зарива канџе у месо, и мрљу како се ноћима увија 
око мене, много пута ту остаје неизбрисив ожиљак – обележје да 
укаже на један од хиљаду твојих растанака.

 У последњем тренутку си се сетила саксије, а напољу је ду-
гајлија трубио без престанка. Соба као отворена рана, распорене 
ладице, све испретурано и разорено.

Оставила си и један грудњак као и три пара гаћица да се по-
тапају у бидеу. Увек сам ти говорио да узмеш гаће које ти долазе до 
струка, а не те, дужине четири прста. Прехладићеш ми се, па ћеш 
трчати код лекара. Али шта ме брига сад? Сад је то за мене једна 
тачкица, у даљини је неки човек који одлази, љубичица је љубичи-
ца, а лептир лептир.

Из ове приче си изашла као победник. Задржала си и Кера-
микос1, и мене мртвог, ти, мртва у свом загрљају, једну малу пошу-
мљену падину са ископинама на земљи, и растуреним мермером 
од рестаурација. Узела си и статуу без руке која је стајала на киши 
купајући се, стављајући руке на груди и бутине (на леђа већ мало 
теже). Шта си разумела? Отишла си и оставила ме без руку, да не 
могу више да јој правим друштво, да шетам по киши или да се су-
шим парећи се на сунцу, уживајући бар некакву слободу.

И главно: узела си саксију са лептирима који су личили на 
љубичице.

Размишљам да одем. Но, како, као остарела ластавица, где су 
ми крила на врхунцу изнад пучине, где ми је снага? Можда ипак 
да останем и презимим у овој соби. Није као да ме много узнемира-

1 Керамикос: насеље у Атини, познато у историји као гробље из доба античке Атине, данас 
веома значајно археолошко налазиште.
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ва твоје одсуство. Немој мислити да су услови неиздрживи. Некако 
ћу да заборавим, мало прилагођавања и тежак период ће проћи. 
Штавише, можда зима буде блага, са мало кише и мало бара и све 
се осуши кад у посету дође сунце, душа, крила, и очи.

Пепељаре су се напуниле опушцима, прозори затворени, а 
опет се не чини као да ће мирис цигара прекрити твој парфем.

Размишљам да доведем неку жену да ми сређује. После бих ја 
све испретурао као да си ти ту била, нестална и неуредна, не како 
би ме подсетило на твоје присуство, него тако, да има неког посла 
и та жена која сређује.

Има и неке добре стране овај растанак. Сад коначно видим 
свитање, нешто чега сам био ускраћен са тобом, без обзира на то 
што га чекам од поноћи. Него кажем ти, с тобом ми је и глава оте-
жала од спавања, и то што сад бдим, то је зато што чекам излазак 
сунца и ништа више.

Сви обележивачи странице у књигама су на еротским сцена-
ма Хенрија Милера. Све твоје књиге – јефтини еротски романи, 

„лепота дана”, „крвави комбинезон”. Теби врло драга књига Кама 
Сутра – раскупусана на листове, упила си је до корица. А Тукидид 
ког сам ти поклонио, неотворен. Сваки пут кад бих то приметио, 
говорила си ми како се изгубио отварач за странице. Сада тражим 
и налазим испод кревета пет скривених отварача за странице.

Ниси ти била човек, ниси. И у музеје где сам те водио, само 
за развратне сатире и фалусе си се занимала. Чак и ако си сатима 
стајала испред безруке статуе, због полних органа си стајала, иш-
чекујући моменат пре подизања.

 Не одговара ми твој кревет, то је твој простор и твоја моћ, 
признајем, ту се предајем. Ако изузмемо и столице на којима се 
плашим да би могла да седи твоја мачка, не преостаје ми ништа 
осим да корачам док не сване.

Ноћ је твоје лице; дан твоја коса. Ако бих се спетљао са неком 
женом морала би ноћ да буде њена коса, а лице дан. Уверио бих се 
да може да прочита Тукидида и да гледа статуе у лице. Кад излази-
мо, држала би торбу на коленима. Нисам љубоморан нити лажно 
скроман, али желим мир и тишину, па макар и гробља.

Што се тиче осталог, пијем своје млеко, идем на посао, предве-
че се и прошетам до Керамикоса, тражећи нове стазе. Размишљам, 
овде није згазила овај камен, ову травку није видела, иако нисам 
у потпуности сигуран, шта ја знам где си ти све гледала? Што се 
тиче твоје ноге, пошто је газила по мом срцу, свако место је згазила 
и прегазила.
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Примећујем пукотине на мермеру и радујем се мисли да ће 
се једног дана и твоје ноге испунити малим венама. А онда дођеш 
и обришеш са мог носа ову трајну мрљу, из моје главе ову трајну 
збрку. Ходаш између старих успомена убацујући своју исцрпљену 
мачку која је зарила канџе у хиљаде љубавника, која те је видела 
како се пружаш на хиљаде различитих кревета и играла се са хи-
љадама твојих гаћица које су се помешале са постељом па си их 
напустила. Враћаш се са саксијом у рукама и ја себи кажем, у да-
љини је један човек који долази и те љубичице баш много личе на 
лептире.

(Приповетка из збирке Биде и друге приче)
Са грчког превела: Тамара Носоњин

Мариос Хакас, грчки писац рођен 1931. године у Атини, умро је 
веома млад, па је тако и његово присуство у књижевном свету било 
кратког даха. Због својих политичких уверења два пута је био у за-
твору. Као писац први пут се појављује 1965. године издајући своју 
једину збирку песама, Лепо лето. Након тога издаје збирке припо-
ведака Непријатељев стрелац, Биде и друге приче и Монашки жи-
вот, као и позоришне једночинке. Његова прозна дела су углавном 
у облику монолога, исповести које осликавају стање грчког дру-
штва и његов протест због тог стања, а теме се већином базирају на 
његовим личним искуствима, политичком прогону као и борби са 
болешћу и умирањем. Преминуо је 1972. године у Атини.
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Мирјана Мариншек Николић

БЕЗНАДЕЖНИ СЛУЧАЈЕВИ ДОСАДЕ

(Стилске варијације) 

Прозор у време
Пролазник који је разгледао књиге нехотице је једну испустио на 
плочник.

„Ништа”, рекао је нимало оклевајући. 
Продавац је седео на гајби за пиво, продајући старе књиге у 

бесцење. Ту, надомак пијачних тезги, у гомили изношене одеће и 
обуће, нашли су се, наизглед случајно, Гончаровљев Обломов по-
хабаних корица и Свенсенова Филозофија досаде „упала” у слику 
учмалих живота.

Није иначе претила опасност да их неко узме. Нису оне зани-
мале ни већ смореног пролазника. Њему је већ одавно било доста 
свега. Почев од посла, назовипри јатеља, брачног сапатника, погле-
да упућеног са суседовог прозора, до сопствених а камоли туђих 
мисли. 

„А књиге?” покушао је продавац да га убеди. „Мислите ли да 
су оне, највредније, смештене у излоге светлећих мегасупер књижа-
ра – маркета? Али у овом хаосу и ђубрету, можда вам се посрећи 
да нађете и овакве књиге. Ма, шта добре – савршене су! Ремек-дела, 
човече!”

„Их, то је само папир. Стварност нас је већ одавно надишла 
осећањем бесмисла.” Пролазник остаде неколико часака загледан 
у књиге поређане на плочнику. Обрвен недоумицом, зевну, про-
тегли руке и ноге и настави према пијачним тезгама. Зачуо је звук 
с мобилног телефона. Пам-парарам-пам-пам... Цинг.

„Ало, брате, тек сам устао, подне је, и одох да лалам. Видимо се 
доцније у кафићу. Преносе утакмицу, после иде кримић, па Ју-Ес  
опен... Пиво се не рачуна”. 

Шкљоц, крц!

Смисао празнине
Човеку је данас досадно. Није то ни тренутно, а ни повремено ста-
ње, већ мање-више његов избор постојања. Када апатија, немоћ и 
безвољност надвладају, досада (данас, као и кроз минула столећа) 
проналази своја људска обличја. 
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Авај! Француски филозоф Монтењ пише о томе како је оста-
вио свој дух, желећи да му угоди, „да се у потпуној доколици бави 
собом, да се заустави и среди у самоме себи...”. Али, како то често 
бива, доколица има и своје наличје, досаду, па се Монтењ чуди 
како људски дух у тренуцима доколице рађа толико фантастич-
них утвара и чудовишта. Једно за другим, како каже, „посматрао 
је њихову бесмисленост и чудноватост, у нади да ће га (сопствени 
дух) навести да се сâм због тога постиди”.

Уистину, танка је нит између доколице и досаде – лако се из 
једне скрене у другу. У почетку, доколица прија. Одмор, нерад... 
можда читање, слушање музике, тумарање по Фејсбуку, и то тра-
је ли, траје... Доколица тада прераста у досаду. Досада прераста у 
нервозу, а нервоза у незадовољство собом и другима. Може ли се 
из тог стања „ничега” учинити „нешто”? За себе? Или је то само-
љубива обломовштина?

Тј. особина непокретног и лењог човека слабе воље кога су 
породични одгој и друштвено окружење учинили готованом (по 
Обломову, главном јунаку истоименог романа руског писца И. А. 
Гончарова).

Није он тек тако најчешће необријан, удебљалог стомака, тро-
мих покрета и снужденог лица. Најчешће у пиџами (данас у трене-
рици кинеске производње), с чарапама различитих боја, Обломов 
данас шета црне назувке у најкама прашњаве боје. Ко је тај Обло-
мов, данас? 

Уморан, запуштен, несигуран али поприлично агресиван, он 
је неодлучан и прерано остарео млад човек. Образован више реда 

Посвета сликару доколице Воји Станићу, рад ауторке
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ради него ради неког свог циља. Са самооправдавањем и мржњом 
према свима (а и себи), постојала је у њему ипак нада да се времена 
мењају. Убрзо га је треснула помало тмурна реалност живота. 

Листа његових непријатеља расла је брзо. Свих оних људи 
који га ометају, који га не узимају за озбиљно, не знају или не маре 
за њега. Џабе образовање, џабе ноћи проведене над књигом! И он, 
као и Гончаровљев јунак, остаје лењ, незаинтересован, безвољан, 
сморен. Упада у оно, тако маестрално описано, Обломовљево стање 
досаде. Психолошки, и њега као и јунака ове књиге мори: чама, те-
скоба, равнодушност, депреси ја, апатија, клонулост, учмалост, тзв. 
духовна пустош. 

Досада је рутина. Понављање. Данашњи Обломов навлачи сво-
је патике. Задовољан је што су оне без пертли и што не треба да се тру-
ди око досадног везивања. А потом, из вечери у вече одлази у живот!  
У кафићу ће, уз прегласну музику, доконо препричавати трачеве 
из таблоида, расправљати сатима о исходу утакмица, бла... бла... 
бла. Чему? 

То из њега, о њему, говори глас досаде. Лични смисао постаје 
безлични смисао живота. 

Упутство за посебан случај
И она је, као малочас случајни пролазник, започела разговор са 
уличним продавцем књига. 

„Свиђа ми се ова књига”, рекла је и подигла са гајбе за пиво 
Свенсенову Филозофију досаде. „Ако ни због чега другог, оно као 
далек одјек Обломова. Закључујем по наслову да је ова новија, веома 
тражена књига.”

Продавац је седео на гајби за пиво. Мало га је нервирало то 
што сви у пролазу са пијаце само разгледају и причају, а нико не 
купује књиге. 

Госпођи с пудлицом на повоцу било је очигледно досадно. 
„Паљба”, кево, зрачиш, умало јој није рекао. 
Ублажио је своју мисао питањем: „А чиме се ви бавите, госпо-

ђо? Пензионерка?” 
„Професорка књижевности у пензији”, допунила га је. 
„Досађујете се?”
„Слушајте!”, рече она. „Превише је подсећања овде, свуда уна-

около. Стварност помаже против досаде. Зато читам књиге новијег 
датума. Колико рекосте да кошта Филозофија досаде?” 

Ту-дум-тум... зачуо се звук с његовог мобилног телефона.
„Шта има, брате?”
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„Ништа, блеја!”
„Ко ти је ту?”
„Комунална.” 
„И шта има?”
„’Ајд’ бре, пали!”
Пудлица је подригнула.
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Александар Б. Лаковић 

КАД „СУПРОТНОСТИ ИМАЈУ ОЧИ СМИСЛА” 

(Бранко Кукић, Иди, Друштво Источник ⁄ 4х: библиотека ча-
сописа Поезија, Београд 2013) 

Четврта књига песама књижевника и осведоченог уредника Бран-
ка Кукића (р. 1950) носи кратак и императиван наслов – Иди, иако 
њен садржај није у сличном дослуху, већ је доврхуњен бројним 
неодређеностима, релативизмима, негацијама и дуализмима, 
у амбијенту тишине, страха и мрака, који су и њене најчешће 
речи (нарочито реч – тишина), наглашавајући и њено садржајно 
средиште. 

Стога, ценећи прозване кључне и ненаметљиве речи, у Куки-
ћевој најновијој песничкој заједници морамо издвојити оне речи 
које и сугеришу њено тематско извориште. Наиме, пажњу на себе 
скрећу, пре свих, оне речи (обично обележене почетним великим 
словом) које поседују својство неодређености („Чекам Некога / Че-
кам / Неће доћи”, „Прилази Нешто. // Страх ме изједа”, „јавили 
су нам се / Невидљиви људи” // Ко су они?”, „Изговорено је / 
Оно што је / Нестало, / Рече неко” – подвукао А. Б. Лаковић). Пе-
сник Кукић је преузео и бекетовски поступак вештог неименовања 
лирског субјекта, као и апофатичког обрасца казивања, због чега 
углавном читамо песме о одсутнима и о чеканима, као што су пе-
сме Лађом и Та, и не само оне. 

Као прилог недефинисаности песник Бранко Кукић користи 
и одсуство топонима којима би читаоцима појаснио локацију пе-
сме и њеног збивања. Све је дакле, у хотимичној неизвесности, у 
изабраној непотпуној јасности, када су у питању песнички садржај 
и стваралачки поступак.

Почетним стиховима песме Разговор („Толико речиречи носи-
мо / Колико и тог пепела”) песник акцентује дуализам и контра-
сте, као свеприсутне у његовој најновијој књизи. Овом пригодом, 
реч је о супростављању трајања (речи) и краја (пепео). Наиме, бе-
лежимо бројне опречне биноме (живот – смрт, постоји – не посто-
ји, светло–тамно, одлазе – долазе, улази – излази, доноси – односи, 
бело – црно, даљина – близина) лоциране у истој песми односно у 
истој строфи. Штавише, у само једној, и то насловној песми Иди, од 
укупно тринаест стихова, уочавамо три контрапункта („Јављају се, 
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/ Пријатељи, / Тишине / Дођи Иди Иди Дођи // Кога дозивају / 
Кога одзивају // Када / Прашине / Легну са нама, / Пријатељи, / 
Бићемо / И први корак / И последњи страх”).

Међу Кукићевим доминантним речима не треба заборавити 
и оне са негацијским одредницама, као што су „Нико” и „Ништа” 
(„Како да му се / Приклоним / Кад никога / Нема”, „Ништа се 
осим страха / Не ослобађа”, „Уздах ничега”). Посебно је засту-
пљена (у више од десет наврата) и реч – „Невидљив” („Чекамо, / 
Пријатељи, / Његов последњи покрет – / Невидљивост – / Наш 
је долазак”), која обележава читаву књигу својим додатним и нак-
надним значењима, јер намерна неуочљивост, као и неодређеност, 
уз негацију, комплетира ненаглашену дуалистичку семантичку 
раван књиге, нарочито у односу човек – Бог, живот – смрт, смрт 

– постсмрт. И из цитираних стихова уочава се још једна често кори-
шћена реч – „Пријатељи”, коју наратор изговара као поштапалицу 
и као начин да се с времена на време читаоцима приближи, али и 
нагласи заједничкост коју деле и песник и његови читаоци.

И Кукићев песнички поступак је прилагођен садржајној пре 
неодређености него двојности, иако је и удвојеност једна од карак-
теристика књиге Иди, што илуструје честа употребљивост „сенки”. 
Наиме, песник своје песме прекида управо у оном часу када се 
непосредно приближи свом мотиву („Сећате ли се онога дана, / 
Пријатељи, / Када смо / Скупљајући ватру / Седели заокружени/ 
И разговарали о // И када је / Искочио онај – / Ватрена сласт – 
/ Пријатељи, / И питао нас. // То питање / Слушам / Док ми 
шаљете одговоре,/ Над којима / Шуми избезумљена / Наша са-
бласт” – песма Питање), тако да његове песме можемо доживљава-
ти и као извесне мисаоне укрштенице и ребусе. Сем тога, поједине 
Кукићеве песме су у виду гонеталица и загонетака (песме Шта, Та, 
Сенке речи) или питалица (песма Ружа сазивања), чиме се прозвана 
неодређеност све више повећава и добија на значењу, као битна и 
опредељујућа мотивска карактеристика и битан знак њене препо-
знатљивости.

Поменути, необично интересантан песнички поступак пе-
сник Кукић је допунио игром речима и таутолошким фигурама, 
уз одређено језикотворство (спајање две или више речи, велика 
слова), па и склоношћу ка истраживању језика у смеру економије 
дискурса, као и његовог графички издуженог и преломљеног сти-
ха, чиме књигу песама Иди богати и језикотворачким настојањима. 

Упркос наведеној интонацији песничког садржаја и поступ-
ка најновије Кукићеве књиге песама, уочава се њена извесна мо-
тивска заједничкост. Наиме, ако се узме у обзир наслов Кукиће-
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ве претходне песничке књиге (Стикс), као и наведена тумачења 
књиге Иди, намеће се закључак да је појам смрти уједно и кохези-
на моћ обе поменуте књиге. О томе сведочи почетна песма Где су 
наше сенке („Где су наше сенке ... Шта нас вуче / Без нашег лица, / 
Без нашег терета ... У самоћи лебдимо, / Између падамо, / А нема 
обриса, / А нема Нечега,/ А нема Ничега”). Исто чини и почетак 
следеће песме Одакле ће овај глас доћи („Одакле ће овај глас доћи  
/ Кад га нећемо чути”). Песник користи и познате и заједничке 
представе смрти и коначног одласка из разних митологија и ре-
лигија („Извесни. / Износи/ Чамац / Уноси / Неке Наше Ствари  
/ Одлази// Вода надолази”, „Пређите Тамо / Лађом тренутка”). 
Затим, опесмотворује и део заупокојене молитве („Прескочили 
смо / Нашу сенку, / Пријатељи, / Стигли смо тамо / Одакле смо 
кренули” – песма Ружа краја). И последње речи у књизи, из песме 
симболичног наслова Ко одлази, гласе: „У тај одлазак / У ту тачку / 
У мени/ У коју се / Нико / Не враћа”.

Управо у Кукићевом појму смрти у продуженом трајању, тач-
није у замишљаном периоду после умор-часа, сусрећу се, поја-
шњавају, досмишљавају и реализују раније помињане кључне Ку-
кићеве речи (прикладне за назначени мотив), као што су тишина, 
невидљивост, страх, мрак, даљина, неодређеност, негације, сенке, 
па и бројни цитирани контрасти, уз амбијент ноћи и воде, који сви 
скупа, намерно ненаметљиво и утишано (како и приликује самом 
чину одласка живота), својом пуноћом и неочекиваношћу одгова-
рају на нетом оглашено постављено песничко питање, не лишава-
јући се помињаног контраста, завидне песничке ерудиције и осе-
ћања за меру и ненаглашеност, као и последичног тачније могућег 
вишесмисленог и вишеслојевитог дискурса.
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Душан Стојковић

ЛИРСКО ПАПЕРЈЕ ТИШИНЕ

(Ана Илијоска Богић, Музеј илузија, Арка, Смедерево 2012)

Песникиња о којој пишемо, пре ове књиге, штампала је три пе-
сничке збирке: Лирски дневник, Звона недореченог и Соба без зидова. 
Бави се, поред поезије, и музиком и сликарством. Ово друго нас 
упућује да на синкретизам њене лирике обратимо пажњу. Оно 
прво нам говори да пред нама почетничка књига није и да се од 
лирског дневника којим бележење стихова отпочиње стигло до пе-
сама које су својеврсне лирске собе. А оне зидове и те како имају. 
Но, притом се на дневничко није заборавило сасвим. Ана Илијоска 
Богић за своје песништво тражи почетни импулс у доживљеном. 
Једнако и у одсањаном и досањаном. Крећући од њега, покуша-
ва да га надогради финим флуидом треперења уметничке душе, 
сасвим отворене пред светом и његовим изазовима, радостима и 
узбуђењима. Њена песма је, и својим графичким изгледом, цен-
трирана посред странице, рецкава, налик на сензибилни пипак 
којим се опипава свет који песничког субјекта и оне који су му бли-
ски опкољава. Не ретко, оне су прави кардиограм срца. Понекад, 
и саме душе. Оно што се овој поезији никако не може, и не сме, 
оспорити јесте њена искреност. Ако то није довољно да се до зна-
чајне поезије пристигне, много је боље, и поетски поштеније, него 
када се нечија поезија гради на великим речима, јаловој патетици, 
празним екскламацијама, пустим узвицима, једном речју, на лажи 
која не може бити, никако не може бити, она дивна лаж без које, по 
великом Стендалу, праве књижевности нема.

Музеј илузија, поред уводне песме – Предзнаци, има пет циклу-
са: Ка непознатом (6 песама), Предели заноса (12), Вера, лажна нада (12), 
Изгубљени идентитет (8) и Анатомија душе, који се на једну једину 
песму – по којој је и добио име – своди. Заправо, пред нама је двема 
песмама заокружена четвороделна, циклусима парцелисана, це-
лина. 

Од Предзнака до Анатомије душе. Уводна и финална песма 
имају, својом издвојеношћу, несумњиво повлашћени положај. Шта 
можемо ишчитати читајући их? Друга нам насловом указује на то 
шта песникиња жели песнички да приказује. Прва, поред једне од 
најлешпших песничких слика у читавој збирци: „Светлост тоне / 
Ноћ отвара празнину / Кроз њу одјекују звона / Звона недоре-
ченог...” (последња реч саставница је основног поетичког захтева 
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који песникиња задаје самој себи: бој са недореченим, али тако 
што ће се, макар делић, неоткривеног, тајанственог, неисказаног 
очувати), уводи у игру две речи (паперје и сиво) које бисмо могли 
сместити међу „кључне” у овој књизи. У овој песми налазимо 
паперје туге у души. У Празнини налазимо: облаци белог паперја, а у 
Забораву имамо слику: „Мисли – бело паперје / што се изнад сна 
уздиже”. Паперје, дакле, лепрша између душе и мисли. У сивило 
(сиво је основна боја читаве збирке) уводи нас слика уводне пе-
сме (боја је у њој, очито, извориште метафоризације приказаног): 

„и сиве су твоје речи”. Прича о „кључним” речима, под условом 
да њих у поезији уопште и има, не зауставља се на овим двема. 
Друштво им праве, чак и присутније: ветар (ваздух је „савладао” 
остале праелементе који су своју мрежу „разапели” у збирци), душа, 
тишина, мирис и илузија. Ево примера за прве три (мирис и илузија 
лајтмотивски круже збирком): „руке ветра” (Путоказ); „сферични 
додири душа” (Сусрети); „дамара душе” (Лези испод брезе...); „киша 
тишине” (Катарза; најлепша и најметафоричнија синтагма-слика 
Музеја илузија). Из прикрајка вреба и срце. Пева се о срцу вечности 
(Мноштво), као и о срцу муње (Еквилибриста). Душа се ужлебила и 
у једну од две основне поетичке слике збирке: „Осећаји су његове 
речи / зраче из душе” (Човек који је знао ћутати). Друга је: „Разум 
осећаје замућује” (Лези испод брезе...). Обе, сасвим очигледно, осе-
ћајима дају предност у односу на разум који постаје реметилачки 
фактор, поетски замућивач. 

Поезија Ане Илијоски Богић поезија је која се не плаши 
обичних речи и таквих истих песничких слика. Не клони се ком-
парације. Искреност којој се тежи – хвалио ју је, када је о поезији 
песникиња реч, давно, и најзначајнији наш књижевни критичар 
Јован Скерлић – следи поетски „модел”: проговорити, запевати о 
ономе што се проосећало. Нама се, међутим, више свиђа одступа-
ње од овог, помало старинског, обрасца. Одступање које (нимало 
случајно, ветар је у предности над земљом која темељи, укорењу-
је, ватром која разара и водом која је и мирна и бесна) доводи до 
лебдења стихова, њиховог флуидног прамињања. Оно нас дарује 
лирским светлосним честицама, уводи у лирски поентилизам, чак 
и ташизам. Примере бисмо могли пронаћи у неколиким синтагма-
ма: глуву усамљеност (Мноштво), лепљива ноћи (Заборав) и песничким 
сликама: Парају се нити земље (Ка непознатом). Али, једнако, и у (по-
тенцијалним) неологизмима: измислица, полувладалац и полусањар и 
(експресивној) полуслуженици: погледи-бичеви (Трен). 

Из збирке је уклоњена сасвим тачка. Укинут је прекид. Песме 
се надовезују, уливају једна у другу. На делу је протицање, клиже-
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ње, прамињање, вејање... Ја се премеће у Ти, и обрнуто. Присутна 
је, готово индијска, мултипликација (и песничког) Ја: „Мноштво 
сам / ветар / ватра / вода / камен” (Мноштво); „Облик сам про-
менљив / С много лица” (Идентитет). Идентитет је, дакле, не не-
идентитет, већ полиидентитет. Немамо само обраћање другом и 
другима, већ и самообраћање, унутрашњи дијалог-монолог. Ожи-
вљавање неживог у књизи извор је свепрожимања, свехармоније. 
Стварност се ортачи са илузијама. Оне нису у сукобу, су–коби, већ 
у могућој, прижељкиваној, синтези. Илузорна стварност, стварна 
илузија. Да би се до тога приспело, мора се активирати занос пе-
сниКовања. Песникиња управо то и чини.

Најбоља песма збирке она је која носи наслов Соба (наводимо 
је исцела):

Без зидова
Окађена због злих сила и духова
Невидљиво око свемира
у етру зрачи
Време стаје
сунце заслепљује
туђе неме погледе
Имагинарни врт
непрекидно цвета
Речи
пољупци који се отварају на месечини
Преобликоване гране дрвећа
исписују алхемијске формуле
нерешиве загонетке
Руке бледе хладне
испружене ка плаветнилу неба
Сама на путу ка вечности
два гласа истог напева
пулсирају кроз простор
у тајанственом сплету

Она најбоље показује шта песникиња може. Песничку „искоше-
ност” коју смо означили већ као јемство највреднијег у песмама 
песникиње о којој пишемо илустроваћемо неколиким примерима: 
соба, зидова лишена, не престаје да буде соба, али постаје и неви-
дљиво око свемира, бришући сваку међу која би предвајала доње и 
горње, земно и небеско. Стога, нимало не чуди окамењивање зау-
стављеног времена, Једнако, и цветање имагинарног врта. У снови-



А
РИ

С
ТО

ТЕ
Л

О
В 

Д
У

РБ
И

Н

77

77

делној, надреалној и надреалистичкој слици откривамо: „Речи / 
пољупци који се отварају на месечини”. Пред нама су алхемијске 
формуле. Песникиња, сама, поседује два гласа истог напева који ко-
смосом пулсирају.

Слажем се с мишљењем поговорника збирке Мића Цвијетића, 
по којем су најбоље у збирци четири песме у прози: Тишина, Кавез, 
Еквилибриста и Изгубљени идентитет. Трећа од њих најбоља је, не 
само песма у прози, већ и песма читаве збирке. Песме у прози су – 
убеђени смо – будућност наше песникиње.
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Милан С. Димитријевић

ПОЕЗИЈА НАУКЕ И НАУКА ПОЕЗИЈЕ ПЕТКА 
НЕДЈАЛКОВА

Петко Недјалков1 врло успешно прожима и спаја науку и поезију, 
рационалну мисао и имагинацију, магновену јаву и сан, небеско и 
овоземаљско, лирске визије и елементе техноцивилизације... Науч-
на мисао у његовим стиховима се оваплоћује у својеврсну лирску 
космогонију. Песници би се подивили његовој научно астралној 
представи, а учењаци са дивљењем могу да гледају на његов богат 
и разуђен песнички свет. Лепо је уочено да, ако за песника кажу 
да је загледан у звездано небо, утолико пре је астроном упућен да 
прожима небеско и поетско.

Тихо раздевена ноћ у певању Петка Недјалкова оличава пра-
космогонијску таму, која је истовремено својеврсна претходница 
поновног буђења и рађања (песма Буђење). Симболика тишине и 
ноћи преплиће се са јутрорађањем и сненим птицама, па тако та 
необична ноћ истовремено припрема дан, када ће наступити зрач-
но озарење што се спушта на отежале жице савремене цивилиза-
ције. У наредној строфи песник учевну перцепцију звука повезује 
са космички затвореним кругом. Он такве звучне вибрације дожи-
вљава као увреду што је нестао одјек дружевне моћи у људском 
трајању и постојању. Раздевање ноћи и звука као да у његовим 
стиховима превладава границе људске, временске и просторно-ко-
смичке условљености. Песник започиње своје космичко путовање 
у моменту када се сенке сна супротстављају светлости и излазе-
ћем сунцу и у зори нестајућем сјају звезда, кад душа над људским 
стаништем бди. Овде је Недјалков искорачио из традиционалних 
представа о томе да се не стаје на туђу сенку, јер је укључио све-
моћне антене које повезују бескрајне и неслућене просторе.

Уз све ово, песник уноси љубав, али тихо и без страсти, сагле-
давајући супротности и узајамност са космичко-поетског станови-
шта, након раздеобе бића. Љубав као да носи у себи снагу извесне 
реинтеграције универзума. У овој завршној строфи песме, уместо 
усхићеног љубавног сједињења појављује се тавнило у венама. 

1  Петко Недјалков је рођен 1963, у Плевену. Завршио је Математичку гимназију „Гео Милев” – 
Плевен, Физички факултет Софијског универзитета „Св. Климент Охридски” и Специјалну 
астрофизичку лабораторију Руске академије наука. Предаје астрономију у статусу доцента. 
Аутор је поетске књиге Друго небо. Преводи поезију са руског и енглеског језика. Члан је Са-
веза бугарских писаца и Друштва писаца у Плевену. 
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Упркос томе, као и при раздеоби, љубав симболичко поетски дово-
ди до спајања сазнајног и онтолошког:

Тихо ме љубиш ти...
Светла нам љубав подељена
у тиха маштања без страсти, 
брза нам по тамним венама.2

Недјалков на оригиналан начин пева о јутру које у традиционал-
ној симболици оличава нешто светло и чисто (песма Јутро). Међу-
тим, у његовој поетској представи, само у првом стиху бива при-
сутна плаветност и чистота доласка дана. У даљем току певања 
јутро поприма елементе са негативном конотацијом. Оно се суоча-
ва са ноћним булеварима. У милосност јутарњег тренутка увлачи 
се мирис бензина. Након помена циганске музике – која може да 
носи и трачак ведрине, ту су сетни стари боеми, а јутро, помало 
изокренуто, затавњује светле очи уличних лампи. Антропоморф-
не очи јавних светиљки на допадљив поетски начин дочаравају ат-
мосферу урбаног амбијента и булевара. И мимо сваког очекивања, 
јутро и дан замукло ћуте у операционој сали, док се чује призвук 
тужних дитирамба. Песник овде на смео и сасвим особен начин 
укључује жанровске аспекте карактеристичне за видове класичне 
поетике. Нешто слично догађа се и у песми Бранка Миљковића 
посвећеној охридским трубадурима, у којој се „звезде распрскавају 
као метафоре”.

Недјалкову се привиђа крваво око киклопа, које митски коре-
спондира са савременим такси превозом и жртвом. Он ту повезује 
и успешно преплиће древно са модерним, откривајући завидан 
степен књижевне културе и митолошке упућености захваљујући 
којој налази место миту у модерном времену. Доследан овој кон-
цепцији, Недјалков у уметничко-поетском узлету доводи у везу 
библијску представу потопа и надреалистичку представу модер-
ног будилника.3

У претпоследњој строфи наш песник укључује вишеслојни 
симбол змије, која је као архетип у сагласју са изворима живота и 

2 Стихове Петка Недјалкова са бугарског превео Милан С. Димитријевић. 
3 Вредно је помена да се у надреалистичком алманаху Немогуће (L’impossible) налази занимљив, 

изазовно-враголасти одељак под насловом Будилник, и то испод исказа Жака Вашеа. У том 
одељку (или рубрици) објављена је позната поетска творевина Александра Вуча, под не-
обичним и непреводивим насловом Зарни влач, испевана са много алогичних новотворе-
вина. (Ханифа Капичић-Османагић, Српски надреализам и његови односи са француским над-
реализмом, Свјетлост, Сарајево 1966, стр. 217; Никола Цветковић, Књижевно-поетичке студије 
II, НИП „Нови свет”, Приштина 1995, стр. 160–164)
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имагинације. Она је, као што је познато, и космички симбол, али 
се овде она увлачи у подземни тунел душе. Нагласимо да се више-
слојном симболиком змије служи не само песништво уопште, па 
и Недјалков, већ и уметност у целини, медицина и друге сфере 
људског стваралаштва. У све то укључује се и модерно поимање 
сујете, што се оличава у поцепаном плакату који се, као јавна про-
кламација, иако одрпан, вије попут горде заставе. 

У завршној строфи песник се враћа златном јутарњем сунцу и 
рашчињеној јутарњој светлости, које супротставља умирању цвет-
ног стручка, немилосрдно изгаженог и истргнутог из корена. На-
супрот уобичајеној представи јутарње ведрине, чистоте, те поузда-
ња у живот, попут Чезареа Павезеа,4 Недјалков јутро проживљава 
као драму људског постојања са доста тамних тонова, хтонском 
симболиком и, на крају, са изгаженим, умирућим стручком цвета.

У једној од ретких песама написаних у слободном стиху (Три 
мале смрти), Недјалков певајући о „три мале смрти” у форми пи-
тања експлицира три битна егзистенцијална простора: болницу, 
проклети затворски простор и туђину, који у дубљој основи на-
лазе извесно међусобно сагласје. Белина болничких зидова јесте 
истовремено и оковани простор затворског типа, као што је то и 
туђина. Песник је осетио дубљи унутрашњи спој између ова три 
наизглед различита, а у суштини блиска, узајамно повезана жи-
вотно-просторна момента. У деликатном одговору на питање за-
што постоје болница, затвор и туђина, песник врло промишљено 
полази од туђине, која у најдубљој основи означава чежњу за отаџ-
бином; болницу види у нешто ведријем исходишном смислу као 
могућност да се досегне ишчезло здравље. Затвор, који је међучлан 
у поменутом тројству, сагледан је из угла алијенације и чежњиве 
потребе, колико за отаџбином и здрављем, толико и за слободом. 
Ако појам слободе, са уопштеног становишта није увек довољно 
прецизан, јер се о њему тешко постиже консензус, нарочито у сми-
слу онога што та слобода садржи, у певању Недјалкова слобода се 
поима као највише људско добро. Он вредност и смисао слободе 
сагледава у духу кантовске филозофске традиције, која подразу-
мева пуну личну аутономију, садржану ипак у већој мери у дру-
штвеном контексту неголи у сфери индивидуалних права. 

Пред читаоцима је и песма без наслова *** (Као таласи године 
пролазе. У њој се Петко Недјалков показује као истанчани песник 

– астроном, који посебно велику пажњу поклања беспрекорној 

4  Чезаре Павезе, Звезда у зору, у: Милан С. Димитријевић, Космички цвет, Просвета, Београд, 
стр. 123.
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рими и математички прецизној организацији песме. Недјалков 
живот и његове недаће и ударце лирско-поетски представља као 
пловидбу по немирном, узбурканом мору. Песму започиње лепим 
поређењем „као таласи године пролазе”. Таласи су, као што је по-
знато, у сталном и непрекидном кретању, и као такви, назначавају 
ток промена и илузија.5 Године бесповратно пролазе: „Нас двоје, 
док нас бриге ломе, газе / сами претварамо живот нам у Ад.” Ад 
је место недокучиве патње, па то претварање живота у паклену 
ситуацију има продубљену психолошку и етичку утемељеност. У 
тај контекст укључује се својеврсна конфликтна ситуација људске 
психе. Урањање у таласе указује на раскид са уобичајеним; а само 
храбри и одважни имају снаге да се изборе са валовитим ударима 
судбине и да њихов налет дочекају грудима. А то је у знаку борбе 
за егзистенцијални опстанак и истрајавање: „А затишје је увек са-
нак сваке буре / и морски закон је – да стењеш тишином.” Као на-
учник и песник, Недјалков се лирски обраћа морским законима. А 
симболика тишине, коју овде назначава у извесном смислу, надо-
везује се на тишину о којој пева у раније поменутој песми Буђење.6 
Астроном – поета, када га са вољеном вода заврти у своје „спирале 
– нежне млечне путе”, дочаравајући небо украшено сјајем далеких 
звезда наше Галаксије што је видимо као раскошну, чаробну траку 
названу тим именом, жели да им се душе „усмере нагоре па да / 
стигну у други – звездани океан”.

Литерарна остварења Петка Недјалкова, поете и астронома, 
још једном пружају јасну представу о томе како врстан стваралац 
може разматрати свет око себе не само научно већ и надахнуто по-
етски. Надамо се да ће стихови које смо тумачили дати могућност 
и нашим читаоцима да упознају једну изузетну стваралачку лич-
ност и њена песничка промишљања.

5 Џ. К. Купер, Исто, стр.169.
6 М. С. Димитријевић, „Поезија науке и наука поезије Петка Недјалкова”, Зборник радова 

конференције „Развој астрономије код Срба V”, Београд, 2009, стр. 282–286.
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Мирослав Радовановић 

СУПТИЛНЕ АНАЛИЗЕ ПОЕТСКЕ ИНТИМЕ 

(Стојан Богдановић, Криво дрво, Наис принт, Ниш 2014)

Стојан Богдановић у збирци песама Криво дрво успева да успоста-
ви систем критичког суочења и оспоравања идеала затворене и 
статичне ортодоксије. Искључивост ауторитета он своди на ниво 
људске мере и логичног сагледвања света чињеница. Његова по-
езија препознаје глас човека и посебно песника, који се одупире 
механици аутоматизма и алијенације без обзира да ли је у пита-
њу узурпирана легитимност, лажна вредност или модел комуни-
кације у ком ишчезава значење. Темељни однос човека, односно 
песника, изграђен је на плану метафизичких недоумица. Песник 
твори ситуације на свим нивоима рефлексије о смислу постојања и 
суштини бића, у слојевитом пресеку кроз духовно:

Потом су га једногласно прогласили за Бога,
А ја сам остао поред кривог дрвета,
Своју песму да чекам.
Мени фали дашчица,
Можете мислити колико је фалило Њему,
Што је човек већи, више му и фали,
Али мени не треба царство Његово,
Ја само хоћу песма да ми се укаже!
   (Криво дрво) 

У слојевитом пресеку духовног и историјског пејзажа песник на-
стоји да препозна трагове људског дела и смисао и напор његовог 
певања усмерени су ка превладавању стихије. Суочење песника 
са реалношћу представља могући облик сугласја реалности и све-
сти, крутости и истине. Елан стихије и догматска емпирија мењају 
места на покретној траци историје негирајући људска права, што 
песник ревносно бележи. Песник, субјект историје, покушава да 
циљеве прогреса претвори у реалне чињенице људске среће, али 
му то не полази за руком. Животни сан није се поистоветио са ве-
ликим обећањима историје. Опсесивна недоумица остаје да доми-
нира, једнозначност и непромишљеност су свемоћне категорије 
које побеђују разум и правду:
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Ја чекам песму,
А други, гледам их како некуда журе,
Не чекају ништа,
Рећи ће вам када за то дође време.
Рећи ће вам и ако их као брадоњу закују,
Можда је то прави говор, тај закивак,
Можда је то прави знак, не знам,
Ја чекам,
Чекам песму, а не плач,
Песму чекам,
Чекам да ми се укаже.
   (Криво дрво)

Еманципаторски дух људске мисли (чије искре није погасило чак 
ни наше време) израз је сизифовске свести која постоји у песнику 
и из сна треба да пређе у поље животне збиље. Песма која ће на-
ићи је симболични протест против хаотичног света, свест о томе 
да постоји боље и светлије. Песник тражи начин да се ослободи 
заблуда и ограничења реалнога живота и да у уметности, у певању, 
потврди трајни израз ослобођења и његовог избора начела среће. 
Суптилне анализе тајних подручја људске душе су напор Стојана 
Богдановића, интимни календар који мора доћи и надвладати сле-
пи догматизам. Искушења духа и напори маште су заправо једина 
човекова интимна драма која отвара просторе самоће и тишине у 
којима стваралачки дух испреда крхку грађевину својих снова. Пе-
сник ишчекује песму која ће доћи и сведочити о интимном суоче-
њу усамљеног бића са вечним загонеткама света, нестанка, смрти, 
самим собом и својим недумицама:

Гледам кроз прозор у даљину,
Чекам песма да се појави,
Обично долази са пролећем,
Обучена у хаљине ведрих боја,
Није уштогљена као Енглескиња,
Није ни тако пегава,
Није надмена,
Није.
   (Криво дрво)

Богдановић у збирци песама Криво дрво стално исказује захтев за 
проширење појма песника, за истицање партикуларности људске 
судбине и несводљивости човековог доживљајног концепта. Инди-
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видуална представа света, као и њен спонтани доживљај, постају 
темељни принцип увек у спору са околином и наметнутим. Пе-
сник истиче да нема линеарног дефинисања, да тежња конститу-
ише човеков поглед, властиту судбину, песниково биће доводи у 
питање све дате и наметнуте ауторитете и у свом индивидуалном 
ходу ослања се на искуства властите мере и упитаности. Само-
спознаја одређује све, па и границе властитих поступака. Субјект 
преображава околину и самог себе, прелази границе априорних 
система и конвенција. Тескоба је на тај начин уступила место нади 
и ведрини, песник је снажно остварио човекову индивидуалност 
непредвидљиву у поступцима и нади:

Лепота је она реч
Која ти жари врх језика,
Која васдан с тобом путује.
А кад ти одеш,
Тамо далеко,
Она стоји на крајпуташу.
И све дочекује и испраћа,
Као мати.
   (Лепота)

Богдановића мучи немир човека опседнутог појавама, питањима, 
неизвесношћу, који трага за апсолутним одговором у виду видо-
вите појаве песника који представе фиксира песничким језиком и 
ширином. Песнички говор је облик одржања властите извесности 
између животног искуства и његове песничке имагинарне транс-
формације. Неизмерно продубљујући песничко искуство Богда-
новић покушава да одгоди и чињеницу смрти. Поезија и певање 
су заправо чин дубоког саображења са скривеним смислом, са зби-
љом која је след имагинарних садржаја и песничких снова, који је-
дини имају коначни смисао. Песник верује да реч може изменити 
смисао света и да је поезија заправо други облик егзистенције. Пе-
сничко стварање је изнад човекове судбине, песнички програм и 
надахнуће успостављају равнотежу и склад животних токова:

Сваког дана су ту, а и ја,
Свако ради свој посао,
Они не раде ништа,
А ја песму чекам, ту поред кривог дрвета.
Ако се не појави до неког доба, чекам, чекам,
Па се мислим, на прозор да јој куцнем,
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Али нећу да је препадам,
Песма је као срна,
Очас се преплаши
И штукне у густиш.
Нећу да је узнемиравам,
Нећу да је зовем.
   (Криво дрво)

Богдановић у збирци песама Криво дрво потврђује и своју апсолут-
ну слободу одбацивања устаљених образаца и указује на огром-
не просторе које може прекрити песникова мисао и реч. Песник 
изнова покушава да дефинише свој глас између речи и збиље, 
између датости и хтења. Сваки песнички чин изражава свеукуп-
ност могућих значења и он превазилази облике реалности. Свет 
за којим трага песник у збирци Криво дрво је илузорна представа, 
призор неухватљивих контура, идеал за којим се чезне. Поезијом 
и певањем Богдановић опстаје у свету свеопште трошности. Ин-
тимне жеље, скривена значења надвладавају разорне снаге света и 
култове давно постављеног:

Чамац за небо се нечујно огледа у води равног Дунава
Поезија је чудна болест,
Напада и лети и зими,
И то на свим меридијанима.
   (Џаов чамац за небо у Смедереву)
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Чедо Недељковић

НЕБО КАО МАЂИЈА: КОСМИЧКИ МОТИВИ У 
ПОЕТСКОЈ КЊИЗИ МИОДРАГА ИГЊАТОВИЋА 

НЕБОМ ОПЧИЊЕН КАО ГНЕЗДОМ

Поезија Миодрага Игњатовића је пуна комплексне симболике ко-
јом он исказује свој мисаони и емоционални свет. Он је песник који 
емоционално мисли и мисаоно осећа. Његова последња збирка пе-
сама, а објавио их је подоста, Небом опчињен као гнездом, то веома 
добро илуструје. Ми ћемо се усредсредити само на космичке мо-
тиве у њој, а то значи да морамо продрети у симболику његовог 
мишљења. Све речи у наслову, сем поредбеног везника као, има-
ју симболичко значење помоћу кога он проширује и овремењује 
простор своје мисаоности. Небо је ознака за небеску божанску моћ; 
за муње, громове и кишу; за бескрајна пространства, за звездане 
ноћи, за ведре дане... У нашим представама небо је нешто вели-
ко, изазов да га освојимо. Завидимо орловима који крстаре небом. 
Не каже се узалуд за амбициозног човека, за читаву цивилизацију 
да јуриша на небо. Сви телескопи и свемирски бродови томе су 
подређени. И Игњатовић је један од тих јуришника. Најзад, зами-
шљамо да је други свет горе, на небу. Друга реч у наслову, трпни 
придев опчињен, магијског је карактера. Песник је омађијан, зача-
ран, он је у неком надстању које помера мисаоне планове, диже их 
на нови ниво у коме су представе дугачије од свакодневних, уо-
бичајених. Завршна реч у наслову, гнездо, са којим песник пореди 
небо, има богату симболику. Оно је ознака рађања, настајања, оно 
је скровиште. Замишљамо голубије, кокошје, змијско гнездо са го-
лубићима, жутим пилићима, змијицама; породично гнездо у коме 
се рађају нови људски животи. Зато су изведенице од именице 
гнездо тако честе. Франкфуртска филозофска школа је изгнездила 
критичку теорију друштва (гнездо као расадник), дете се угнезди-
ло у мамино крило (сигурно уточиште). Дакле, гнездо је симбол 
постајања, настајања, очувања, расађивања. У уметности је често 
коришћен. Познати калифорнијски скулптор Jayson Fann урадио 
је низ најмаштовитијих скулптура гнезда, а национални стадион у 
Пекингу, на ком је отворена Олимпијада, пројектован је у облику 
гнезда, са јасном симболиком да ту треба да се рађа пријатељство 
међу народима. Мића Игњатовић својим насловом сугерише да је 
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и небо, односно читав космос, човеково гнездо. Ова књига је његов 
макрокозам.

У тој збирци је толико неба, звезда, космоса и сунца да је сло-
бодно можемо назвати космичком. Небо се у овим песмама поја-
вљује у различитим функцијама и има разноврсну знаковност за-
висно од емоционалног и мисаоног контекста. Оно је каткад опа-
сност јер и са ведрог неба „вреба гром из висина” као песма која 
је „кобни кобац”. У другој прилици, кад пева о судбини песме, пе-
сник се суочава са празнином „јер одасвуд те опседа / туђе небо”. 
Дакле, небо може бити празнина и може бити туђе. На белутку, 
као савршеном облику, нема врата, он „личи на безоко небо”, небо 
и звезде могу сплести венац славе, а песник каже да је „громовит 
док виси(м) кад о небу мисли(м)”. Дакле, он виси кад мисли о небу, 
јер оно је „високо, високо, залуд се плави”. У песми Јесен као да се 
пита да ли смо с неба дошли, да ли отуда потичемо, јер „черече 
се облаци губећи смисао, равнотежу / запевку пролазећег душев-
ним чујем увом / још увек ме жарке успомене за небо вежу... реке 
предале сву своју воду кишном небу”. Човек тражи себе у трави, 
дрвећу, цвећу па и на небу. У једној сликовитој песми зидари од 
магле зидају времену стубове и „поставе на њих / куполу неба / 
и гнездо”. Чудесна грађевина засвођена небом на којем је још и 
гнездо! Колико измаштано, толико и реално. Зар људи често не 
зидају на магли, зар им небо није увек кров, зар не сањају гнездо? 
Песникова поређења у којима се појављује небо врло су необична. 
Тако, равница је „та плоча на којој пливају реке / и она плива као 
океан на магми / јер не постоји акваториј шири од неба”. У песми 
Птица „небо је море без / копна без брода”, без обала, а човек би 
као птица „у небо хтео”. Прецима птица су се „очи у небо претво-
риле”‚, а време се премошћава тако што „градитељи и на небу и на 
земној / обали мост ка себи упорно граде”. А корабљар у корабу 
издубљеном од храстова стабла са звезданом катарком „по мору кô 
по небу плови спрам сјаја / по звезданом компасу уз месец жут”.

Често помињање бескраја говори да је песнику тесан простор, 
потребна му је ширина па зато код њега стих „песмом цртај бес-
крај у који ћеш пасти”. Он би у небо – да се окрене звезди, хтео би 
у звездане галаксије које су „цвет сусрета”, хтео би у нигдине, у не-
извесност. Сунце, месец, звезде, читав космос стао је у Игњатови-
ћеве стихове. Све око Сунца је само околни свет настао из сунчаног 
иверја, а и човек је космос који „мождани храст тамом разграна”. 
Злосрећни занесењак Икар, који хоће више него што може, чест је 
мотив у овим песмама. Његов лет је метафора за оне који лебде у 
облацима. Игњатовић воли да копа по неиспитаном и неистраже-
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ном, да стреми у висине са којих ће се човек вратити увек поражен. 
Пораз као мотив њему је врло привлачан. Две песме (Летачима и 
Летачи 2) песник је посветио икаровцима. Треба окушати Икаро-
во перје иако оно доноси само пролазећу наду и смели пораз, али 
летачима остаје загонетно безмерје. Њихов дом су облак, Сунце и 
цео космос. Очи и ум мами им непознато, они би да изиђу из себе 
па личе на лептира који кружи око свеће да би на крају сагорео 
крила баш као што је Сунце спалило Икарова крила. Пут ка Сунцу 
мора се завршити смрћу. Космосом господаре богови, у њему Зевс 
разапиње шатре и муњом гради мост наде над понором.

Сусрет са небом и космосом је претећа загонетка, јер отуд до-
лазе различите „небеске прилике” као претећа упозорења и опо-
мене. Песма Јахачи апокалипсе је осавремењавање легенде из От-
кровења Јовановог и језиво је актуелна као наговештај смака света 
у компјутерској ери. Фантастична поетска слика у првој строфи, 
пуна молске мелодичности, подсећа на Почетак буне против дахија, 
Вишњићеву песму у којој небом „од Ђурђева до Дмитрова дана / 
све барјаци крвави идоше”:

Четири јахача преко неба иду
Коњи све им у звезданој пени
Ратују звезде репатице у виду
Сунце пола у крви пола у сени 

Код Игњатовића Сунце је крваво-црно као симбол пропасти света, 
јер „с црним јахачима (они нису случајно црни) надоћ‘е смак”. Са-
времени човек у бунцању сања како јахачи јашу ракете са алгебар-
ским главама од којих је и сам „бог устрашен као дете”.

Небо је код Игњатовића, тајанствено, загонетно, привлачно, 
недостижно, замка, мађија, море без обала, мамац за маштаре, про-
вокација новим Икарима, звездани компас, претња и упозорење, 
шаље човеку апокалиптичне знакове, богови по њему разапињу 
шатре и граде мостове наде над понорима, њима се премошћава 
време. Небо је део човековог микрокосмоса, небо и земља су два 
пола једнога света. Доживљај неба и космоса у овој књизи је толико 
богат, разноврстан, необичан, тако да се читалац час најежи, час 
разгали, застане пред тајном, труди се да одгонетне вечну загонет-
ку. А песници су као деца, руком би хтела да дохвате Месец. Иг-
њатовић би хтео у недохват-врхунце. Овом мудром и надахнутом 
књигом попео се високо, али то књижевна критика још не увиђа.
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Ратко Марковић Р. Риђанин

ВЕЛИКА РЕМЕТА, ПРОСТОР НЕОМЕЂЕН 
ВРЕМЕНОМ

(Душко М. Ковачевић, Велика Ремета, манастир Светог Дими-
трија, Београд 2013)

Лепотом својом данас, манастир Велика Ремета обузима нас и буди 
у нама осећања радости. Изазива радозналост, наводи на питања: 
откуда баш ту и ко је све узидао свој живот у ту свету стопу?

Овај боголепни храм са иконама које нам отварају пут ка Све-
тилнику, стамени и високи звоник, конаци и пчелињак, као и низ 
пратећих објеката, утопљавају овај предео Фрушке горе. Молитве-
ници нас благошћу призивају да се окрепимо. У време недељне 
литургије Црква Светог Димитрија је мала да прими народ који 
тражи упориште у светости и лепоти радосне вести која извире 
из Јеванђеља. Лепоту овога молитвенога дома чини још топлијом, 
приснијом игуман манастира архимандрит Стефан. Његова бела 
брада лебди међу иконама са гласом појца који узноси молитве-
нике у куполе. Реч срца отвара простор неомеђен временом, то је 
простор цркве у којој смо једно ми и они који су први отворили 
двери овога храма; ми, који их са зебњом отварамо данас, и они, 
који извиру из будућега времена с надом у Истину. Данас има и 
оних, особито међу уметницима, који атакују на наду, желећи да 
буду другачији, посебни. Није то ништа друго неголи чежња за 
топлином у сопственој посрнулости. И наравно, нада у излаз из 
безнађа.

А колико је протекло разнородних собитија и живота кроз ову 
светињу? О томе нам говори Душко М. Ковачевић књигом Велика 
Ремета. Он нас упућује у збивања историјским следом. Како нису 
сачувани историјски извори о првој богомољи подигнутој на ово-
ме месту, легенда је надоместила тај недостатак стављајући оснива-
ње манастира крајем 13. века у заслугу краљу Драгутину. Коваче-
вић налази у историјским изворима податак о Великој Ремети, из 
1543. године, где се говори о поседима фрушкогорских манастира. 
Има података да је манастир постојао пре доласка Турака у Срем; 
о томе сведочи најстарији рукопис сачуван у манастиру, из 1497. 
године, Житија свјатих за месец март–август, и запис јеромонаха 
Герасима из 7005. године, односно 1497.
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Отимање о наше светиње између Аустрије и Турске оставило 
је тешке ожиљке на телу манастира Велика Ремета, као и на души 
српскога народа. Кад су Турци освојили Београд 1521. г., затим Бу-
дим 1541, и Срем је потпао под њихову управу. Сваки од манасти-
ра на Фрушкој Гори био је засебан, тако да се сваки сам борио за 
свој статус. На основу уредаба и дозвола за изградњу може се пра-
тити историјски след догађаја. Ковачевић наводи дозволу турских 
власти Великој Ремети за изградњу пекаре из 1562. године, затим, 
дозволу за неке поправке након пожара 1566. године. Податке о 
осликавању унутрашњости цркве налазимо у запису на зиду из 
1568. године.

Поред ових постоје записи о имању, о винограду и особито 
значајне напомене преписивача Јеванђеља из 1579. године. Потом 
долази низ других записа о преписивању књига. Поред тога, ва-
жна је напомена о одласку монаха у Русију 1618. године, у време 
велике беде и невоља, ради сакупљања милостиње. Из Москве је 
стигла материјална и друга потпора око 1624. године. 

Велика Ремета је значајан центар културе и по томе што се ту 
непрекидно преписују књиге: Типик, 1631; Пајсијево Житије цара 
Уроша, 1642; Пролог, 1692; Молитвеник, 1702; Минеј, 1705; Путеше-
ствије к граду Јерусалиму, 1724. Многе књиге су обновљене у скрип-
торију Велике Ремете.

Како су немирна времена доносила тешка искушења, десило 
се да су монаси манастира Раковице избегли пред Турцима и до-
шли у Велику Ремету 1739. године доневши иконе Светог Јована 
Претече, Светог Николе; Света Три јерарха, Богородице са Хри-
стом и пророцима. Иконе су, како наводи Душко М. Ковачевић, 
израдили руски иконописци 1687. године. 

У време аустријске и турске владавине било је великих тешко-
ћа, али је манастир Велика Ремета претрајавао. Имања су одређе-
ним законима потврђивана, црква и конаци су обнављани, монаси 
су стицали одговарајућа знања, пре свега у Сремским Карловцима. 
У Хопову је од 1815. до 1818. године радило Монашко училиште, 
које су издржавали манастири Фрушке Горе. Значајно је напоме-
нути да су многи људи даровали манастиру књиге, крстове, пути-
ре и друге ствари потребне богослужењу. Тако је Јован Веселино-
вић, трговац из С. Карловаца, даровао ктиторством 1764. године 
бакрорез Светог Димитрија који је израдио Захарије Орфелин 
1764. године, како наводи Ковачевић. 

Током Народног покрета 1848–1849. године манастир Велика 
Ремета даје помоћ у храни и сличним потребама за народну вој-
ску. Након ових ратних година почиње да стиже помоћ из Русије у 
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Сремске Карловце, тиме и у манастир Велика Ремета. Све до 1914. 
манастир је у извесном смислу напредовао, а онда су опет стигла 
тешка времена: монаси су затварани, узимани за војну службу и 
таоце, тако да је стигла наредба да се и затвори 26. септембра 1914. 
године.Након рата, године 1919. стигла је аграрна реформа и оду-
зимање такозваног вишка поседа, али убрзо се црквени живот кон-
солидује, тако да од 1920. почиње нормалан манастирски живот. 
Већ 1931. г. Лазар Мирковић је пописао значајније вредности у ри-
зници манастира Велика Ремета, како књиге тако и друге предме-
те. Манастир је вођен успешно све до Другог светског рата, када га 
је усташка власт Независне Државе Хрватске потпуно девастирала 
и опљачкала. У то време, по наредби поглавника Павелића хрват-
ски народ је стекао права на управљање свим православним мана-
стирима, као и народом, а та управа била је тежа од свих до тада. 
Разорнија, чак луђа од лудила, заснована је на мржњи, а свирепост 
према православнима била је таква да је наишла на осуду окупа-
тора, самих Немаца. Манастир је запустео током рата. Но, годи-
не 1945. предратни игуман Мелентије Бабић долази на рушевину. 
Борба за успостављање црквенога живота у манастиру била је дуга 
и тешка, због односа нових власти према цркви и религији. Уме-
сто обнове, настављено је растакање грађевина, одузимање поседа, 
трагање за вредностима и разношење имовине из манастира као 
с ничијег имања. Један део конака коришћен је као летовалиште 
школске деце. Тек је 1971. раскинут уговор са Општином Земун 
о коришћењу манастира за летовалиште, и тада долази до поме-
рања ка коначном успостављању манастирске управе над самим 
манастиром Велика Ремета. Веома споро тече рестаурација мана-
стира, тј. обнова културног добра. Данашњи изглед манастир је 
добио тек 2008. године након више грађевинских интервенција За-
вода за заштиту споменика културе Републике Србије, а на захтев 
настојатеља манастира, архимандрита Стефана.

Монографија Велика Ремета, коју је урадио историчар Душко 
М. Ковачевић, израз је љубави, знања и истрајности да се уподоби 
и учини доступним пут српског народа кроз дуга и тешка времена. 
Она је врста потпоре свакоме ко жели да на сигурним основама 
гради своју мисао, развија своја осећања и сазнања, да би с Богом у 
себи саобразио себе у љубави са светом око себе.
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Жељко Р. Ђурић

ДА НАМ БРЗО ДОЂЕ ГОСПОД ЕПИСКОПА 
ИГЊАТИЈА МИДИЋА

(Епископ др Игњатије Мидић, Да нам брзо дође Господ, Одбор 
за просвету и културу Епархије пожаревачко-браничевске, 2014)

Увод
Књига под називом Да нам брзо дође Господ, епископа др Игњатија 
Мидића, објављена је 2014. године у издању Одбора за просвету 
и културу Епархије пожаревачко-браничевске. Књига се састоји 
из Увода (речи уредника протођакона Златка Матића и ђакона 
Томислава Пауновића) и деведесет пет беседа – речи еписко-
па Игњатија изговорених у пригодним тренуцима, најчешће на 
Светој литургији. Дело које је пред нама представља сасвим посеб-
ну „књигу”, из више разлога. Прво, овде није реч о књижевном 
роману нити о књизи поезије, нити је пак реч о научној студији, а 
ипак оно уједињује, и на одређени начин превазилази све наведе-
не жанрове. Нема ништа природније да се један архијереј изража-
ва, тачније учи своју паству путем проповеди; Штавише, пропо-
вед изговорена на литургијском сабрању улази у саму структуру 
литургије, постаје њен незаобилазни сегмент. 

У чему се састоји шири допринос епископа Игњатија савреме-
ном културном и црквеном свету у коме живимо? Стасао у Цркви 
Божијој и у њој растао још као дете, епископ Игњатије се сећа да је 
управо на Светој литургији сазнао да постоји један други свет, свет 
који није исти са овим свакидашњим. (13) Потом, као млади бого-
слов уз епископе Атанасија и Амфилохија открива дубоку трагику 
сукоба академске теологије и богословља као живота. Управо сада, 
након двадесет година служења народу божијем у богоспасевној 
Епархији браничевској, он може да се одреди као онај јерарх који 
је овај дуализам успешно решавао и као такав, вредни трудбеник 
Божији, утицао и на друге архијереје, како наше помесне Цркве, 
тако и шире. То управо значи да његов живот и његово учење ни 
једног тренутка нису невезани са конкретним људима у конкрет-
ним црквеним заједницама. Стога учење епископа Игњатија изви-
ре из Цркве као тела Христовог присутног у времену и простору 
као заједница људи окупљених око свога епископа. Ова црквена 
реалност има своје извориште у будућности, у будућем начину по-
стојања човека и творевине. 
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Књига беседа Да нам брзо дође Господ, може да послужи не само 
нашем свештенству и монаштву него пре свега верном народу. Вер-
ници би читањем ове књиге могли и сами да стекну увид у влади-
чину теологију, пошто је сâм текст богат искуством, настао спон-
тано, изговорен из срца; могу да се увере колика је брига њиховог 
првојерарха за поверену му паству и Цркву уопште. Треба рећи да 
нису сви свештенослужитељи, архијереји у првом реду, и учитељи 
Цркве. Учитељи су тек они ретки, обдарени даром и надахнути 
Духом Светим да сведоче једну и јединствену истину јеванђелске 
поруке. Неће се погрешити ако се изрекне тврдња да је епископ 
Игњатије један од тих ретких. Он слично светоотачком корпусу 
говори и пише у оквиру конкретног проблема, не заклања се иза 
ауторитета, иако врло добро користи оно што је пре њега речено: 
штавише, он је у најдубљој, а то ће рећи црквеној комуникацији, 
како са светим Оцима, тако и са савременим теолозима, онима који 
имају шта да кажу. Наш епископ, када се осврће на учења Светих 
отаца, не чини то да би их просто цитирао да тиме покаже да их 
зна, него улаже напор, који је, буди речено, нејасан онима који у 
Светим оцима виде „непогрешиву догму” и извор за своју цита-
тологију, иза које често крију своју ускогрудост. Управо се такви и 
противе богословљу епископа Игњатија, тражећи да он преприча-
ва Свете оце, пошто је све речено у прошлости. Ипак, ово се не може 
прихватити из једног простог разлога, а он се налази у самој приро-
ди Цркве, јер Црква није окамењена грађевина са унапред датим и 
задатим истинама, преданим једном засвагда. Често заборављамо, 
а епископ управо на то указује, да су Оци говорили конкретним 
људима свога времена. У том смислу је и данас потребно најпре 
препознати одређене проблеме, па тек онда говорити светоотачки. 

Владика Игњатије увек говори о Цркви чак и онда када поми-
ње савремени свет, његову философију и културу, његову уметност 
и политику, вазда има у виду темеље Цркве и њену улогу у овоме 
свету. Отуда је његов допринос немерљив пре свега на пољу тога 
како Црква испољава и манифестује своју веру. Није довољно да се вера 
веже за прошлост и прошле догађаје, насупрот чему стоји Света 
литургија, истинска икона Царства Божијег. Пошто је простор ли-
тургијског служења истовремено и икона оног простора који се иш-
чекује, читава атмосфера служења одише радошћу, радошћу пре 
свега што је Христос васкрсао из мртвих и тиме обезбедио васкрсе-
ње свих. Са друге стране, под утицајем западне теологије, простор 
литургијског славља претворио се у место индивидуалне молитве 
где нико никог не познаје и где се свако моли сам за себе. Отуда су 
у Цркву долазили само они који су имали одређене проблеме у жи-
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воту па су ту налазили уточиште за свој бол. Тако се, мало-помало, 
Црква почела идентификовати са болницом. Управо овај моменат 
владика Игњатије критикује када каже да Црква није од овога све-
та, и она не решава психолошке проблеме човекове, већ је она лек 
против смрти. Свакако да Црква јесте и то, да теши, блажи муке, 
чини добро другоме, али то није њен идентитет, идентитет и темељ 
је васкрсли Господ, и то треба да буде на првом месту. Управо се 
овде види далекосежност теологије епископа Игњатија када тврди 
да је идентитет Цркве будући начин постојања у заједници са Васкрслим 
Христом. Затим се његов допринос огледа и у томе што фаворизује 
заједницу до те мере да је други човек – брат, који у Литургији стоји 
са вама, биће без којег не можете постојати као личности. Наша вера 
је вера сабрања, која показује да смо једни са другима везани и да не можемо 
једни без других. Једино је у Литургији љубав према Богу неодвојива 
од љубави према ближњем, јер ако волимо ближњег, онда волимо и 
Бога. О тој, литургијској љубави говори и апостол Павле када каже 
да ће све проћи. Једино ће остати љубав, односно Литургија, која 
ће се преобразити у истинско Царство Божије. (93) Насупрот доско-
рашњој пракси где се потенцирају индивидуални греси, па су по-
стојали каталози грехова које би верници читали пред духовником, 
епископ Игњатије доследно помиње свега један једини грех. Ипак, 
када се добро поразмисли, видеће се да тај један грех у ствари у себи 
садржи и све остале. Ради се, наиме, о феномену првородног греха, 
а он се састоји у одбијању заједнице. Одбивши заједницу Адам је 
пројавио своју вољу, тачније самовољу, понео се себично, а што је 
најгоре, други му је постао терет, и он хоће не да приноси свет Богу 
него да он сам буде бог, да свет принеси себи. Из овога се, наравно, ро-
дила смрт, јер Адам није могао, као створење Божије, бити бесмртан. 
Са овога пункта владика гради теологију заједништва у литургиј-
ском сабрању, и једини грех, по њему, који мора да се искорени да 
би човек уопште постојао, јесте мржња на другога, прекид заједнице 
са другим. 

За владику Игњатија појам Црква и појам Света литургија су 
исте реалности. Због тога тако често и тако радо говори о сабрању 
људи у Цркви са епископом, свештеницима и ђаконима. Међутим, 
савремени свет и сами хришћани не гледају тако на Цркву, у њој 
виде пре свега једну култну и културну грађевину, а од свештен-
ства очекују да врши одређене обреде и обичаје. Отуда је разу-
мљива брига нашег архијереја да се верни народ врати Цркви на 
истински начин, да у Цркви види свој живот и своје спасење, али 
само кроз другог – ближњег. Због тога владика толико инсистира 
на проблему смрти и често се на ту тему враћа. Проблем смрти 
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не може бити решен тиме што га игноришемо, он се превазилази 
једино у Христу, зато православље не нуди нешто од живота, оно 
нуди сами живот – вечни живот. 

1. Антропологија
Човек је одбио да принесе творевину Богу, као Божије дарове од 
Божијих дарова а ради преображења целокупне творевине и њега 
самог. Прогласио је себе богом и принео сав свет себи на жртву. 
Тако је човек одвојио свет од Бога, те се у свету у коме се зацарила 
смрт као последица немогућства створене природе да живи сама за 
себе. (38) Због овог трагизма владика наглашава: „Да се старамо за 
свет који нас окружује, за људе који су са нама, да блажимо њихове 
муке, тугу њихову и бол, тако што ћемо им помоћи као људима, 
да не би баш у тој борби или у том очајању изгубили веру... По-
кажимо им наду васкрслога Господа, коју носимо са собом.” (19) 
Господ ће благословити наше домове, али само ако смо спремни да 
то поделимо са другима, да брату у невољи помогнемо, тада ће и 
живот имати више радости. Уколико присвајамо само за себе, ми-
слећи да ћемо се тако спасти, доћи ће лупеж ноћу и све узети. Када 
овде окренемо лице своје од другога, да знате да треба очекивати 
да ће Господ од нас окренути лице и да ће други моћи да насрну 
на нас. (22) Драгоценост речи епископа Игњатија лежи у томе што 
је он осетио дубински проблем расцрковљености модерног човека. 

„Наш народ у Цркву понекад дође, али све више живи за себе, ми-
слећи да му други и ближњи није потребан, разбило се јединство 
међу нама. Више брат не види свога брата, а комшијско двориште 
и да гори, комшија би рекао – добро је, није дошло до мене. Више 
се нико неће сажалити на немоћ другог, већ управо то што га види 
немоћнога користи да га мучи до краја”. (24). „Међутим, овде љу-
бав не влада, али кад неког волимо, тад могу сви да упиру прстом 
на њега говорећи да је најгори, али ви ћете ипак рећи: ‘Нека, мој 
је’, јер га љубав ваша чини да буде једно непоновљиво биће.” (30) 
Права духовност гради заједницу са Христом, гради Цркву као 
живу и конкретну литургијску заједницу око једног епископа, који 
је икона Христова Духом Светим.” (42) Биолошки начин постојања 
човека подразумева да свак за себе граби, плашећи се да ће њему 
запасти мање од животног колача. Ту нема места не за заједницу, 
него нема места ни за двојицу. То је највећи грех и опасна страст 
која се побеђује само тада када почнемо да живимо за другога, да 
се жртвујемо за њега, а не да другог жртвујемо себи. Подвижни-
штво је у томе да угушимо захтеве природе и да нам други постане 
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извор живота. (56) „Потребан је напор како би се човек уздигао из-
над природе, јер ако једно биће волите по нагонима природе, тада 
га у ствари не волите, јер кад сви нагони прођу, то биће нам и не 
треба.” (126) Треба гледати на човека, саветује епископ: не какав 
је сада, него из стања будућег васкрсења свих, када ће сви бити 
око Господа. У том смислу, треба гледати на људе као на будуће 
светитеље, а не као грешнике. (202) У Светој литургији се учимо 
да други није наш непријатељ, већ извор живота, да без другог не 
можемо бити личности. Отуда једни на друге не треба да гледамо 
као на обичне људе и грешнике, већ да свако од нас гледа на брата 
свога као на Христа. Ближњега треба прихватити као најрођеније-
га, јер се управо он поистовећује са Господом, а будући да нам је 
Бог извор живота, и други нам постаје извор живота. (208) Пошто 
Бог није самац него заједница личности, постојање у заједници 
са другим није само етичка норма и пука намера да будем добар, 
поштујем другог и не чиним зло, него је то сам закон постојања. 
То значи: ако другог нема, неће ни мене бити. (64) Отуда епископ 
упозорава: „Ми да се надамо у милост Господњу, а не да будемо 
сигурни у своје заслуге или да друге искључујемо, мрзимо или им 
судимо, мислећи да смо ми са Господом, а да други није”. 

Порука је следећа: све нам је даровано па и ми према други-
ма треба да будемо милостиви. (85) Свети оци су посебно истакли 
љубав према другоме као љубав према Богу. У Царству Божијем ће 
бити и они који нису позвани, односно грешници, али неће бити 
оних који мрзе другога, који немају љубави према другом човеку 
(210). Љубав је битна да бисмо могли да издржимо различитост 
другога. Отуда грчка реч за опраштање (синхорео) носи идеју 
дељења једног простора, бити заједно у њему. Зато је опраштање 
у ствари заједница. (211) Љубав према непријатељу коју Христос 
тражи од нас најбоље се показује у Светој литургији, јер овде сто-
јимо сви заједно. На Литургији стојимо и са непријатељима, по не-
кој линији – идеолошкој, националној или било којој другој. На 
пример, православни Албанци су данас и на Литургији, као Пра-
вославна Црква, и сви смо једно. Међутим, Албанци са Косова су 
наши непријатељи. (58) Васкрсење ће показати да је човек у Христу 
постао нетрулежан, и да ће и онај ко је у јединству са Христом бити 
васкрснут од Бога Оца Духом Светим у последњи дан. (62) Стога 
сама литургија постаје пророчки знак, највеће пророштво, јер већ 
сада учествујемо у догађају који ће се тек збити (205). 
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2. Проблематика смрти и феномен греха
Човек у ствари не може да схвати смрт. Господ је дао да смрт, као 
догађај, буде сакривен од човека. (73) Смрт није само промена све-
та, него пре свега један трагичан догађај, и ми га можемо искуси-
ти на примеру губитка једне вољене личности. (74) Грех се управо 
састоји у разједињености од Бога, у том сталном разбијању једин-
ства, из жеље да постојимо сами за себе. (75) Дакле, самим рађањем 
већ умиремо. Данашња наука управо показује да сам чин рађања 
носи у себи смрт. (88) Међутим, сам грех није онтолошки утеме-
љен у свету, већ је плод људских застрањења и епископ Игњатије 
подсећа на библијску истину, да се Бог неће сећати наших грехова, 
а оно чега се Бог не сећа то и не постоји. Зато житија светих не 
говоре о гресима светих, пошто су житија описи не просто хро-
нолошких догађаја из живота светог, већ описи живота у Царству 
Божијем, где и јесте истински живот светог. У житијима имамо то-
лико објективних ствари које се не могу потврдити. (99) Христос је 
Глава Цркве и први у свему, али у литургијској заједници имамо 
првог – епископа, док на регионалном плану један је први кад се 
скупе многи епископи. Опет, на васељенском плану имамо првог 
јер један први увек показује јединство Цркве, он у ствари чува Цр-
кву од дељења, од јереси. Ово, пак, јединство усмерено је на борбу 
против смрти. Смрт је распадање, раздвајање чак и када кажемо да 
је то одвајање душе од тела. Јединство иде сасвим другим путем, 
у сједињење. (142) Сваки грех који човек чини чини га зато што је 
смртан. Извор сваког греха је смрт и страх од смрти. Да тога нема, 
не би било ни мржње према другом, ни пијанства ни преједања... 
(198) Због тога је потребан напор да се схвати основна истина хри-
шћанске поруке, а она је везана за учење о Светој Тројици. Кључ 
вечног постојања бића лежи у светотројичном начину постојања 
који се изражава као заједница. То значи да хришћански Бог није 
безлична сила или принцип или пак закон. Управо божија имена 
указују на заједницу, пошто име Отац подразумева очинство, јер 
ако нема Сина, коме је онда Отац? А ако је он од вечности Отац, 
онда од вечности има и Сина. Светотројични однос показује мо-
гућност личног општења која је истовремено и вечна, а он се једи-
но остварује у заједници. У овом случају и сâм човек бива бићем 
заједнице без које се губи и нестаје. (263)

3. Искушења савременог света 
Уместо хришћанског схватања човека као личности, који је био ег-
зистенцијално везан за другог човека и за свет уопште, створено је 
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учење о човеку као независној јединки која своје постојање црпи из 
себе саме. Савременом цивилизацијом доминира индивидуализам 
утемељен, на рационализму тј. епохи просвећености, која почиње 
са 18. веком. Људска јединка је постала мерило постојања и живо-
та, а уму је додељена улога бога. Век просвећености је поставио 
мислећег човека на трон божанства. У ту сврху створене су шко-
ле, које би требале да човека информишу о свему и свачему кроз 
енциклопедије. (47) Тако је човек себе идентификовао на основу 
рационалне самоанализе и знања о себи, што функционише на 
основу природних закона у себи. (48) Таквом човеку више нису 
били потребни никакви ауторитети, а и сама теологија се претво-
рила у логичке системе и сама је почела да одбацује ауторитете 
који су постављени „милошћу Божијом”. (49) Тако је човек почео 
да се посматра као ствар која служи за задовољење страсти другог 
човека. Човек се третира као ствар која може да се употреби. По-
гледајте науку, која нам је толико обећавала, школе у које смо се 
са толико љубави уздали да ће нашу децу просветити, а из школе 
излазе умови који раде на пропаст човечанства. Природа је дошла 
у опасност да буде уништена захваљујући потрошачком ментали-
тету савременог човека. (50) Данас, посебно постоје многи који твр-
де да ревнују за Христа, а такмиче се у блаћењу других. Насупрот 
овоме треба гледати на живот из личне перспективе, а то значи 
љубавне. Када волите некога, он је за вас непоновљив и најдраго-
ценији и ништа га на свету не може заменити, па и кад умре, не 
може га нико други заменити. (114) Зато владика толико често и 
толико доследно указује на литургијску заједницу и љубав која се у 
њој рађа и остварује. Љубав је борити се да останете у заједници и 
зато се литургијска заједница назива љубављу, иако свима нама ту 
и није баш све потаман. (123) Проблем савременог света је у ства-
ри у томе што је модерни човек поставио закон као мерило свих 
ствари, нешто као идолопоклонство. То је протестантско уређење 
државе, које је живу личност заменило вербализмом и мртвим сло-
вом. (183) Исувише је себељубља у свету, а хришћанство учи да је 
права љубав одрицање од себе. Као у еванђелској причи о богатом 
младићу: младић се везао за своје богатство мислећи да ће оно да 
му обезбеди вечно блаженство. Међутим, Господ је од њега тра-
жио да оствари заједницу с Њим а не са богатством. (300) Ако не 
испразнимо себе од самољубља, и ако се преоптеретимо многим 
стварима којима се клањамо, нећемо видети другог човека, бићемо 
само ми – сами. Као кад нас на гробљу оставе и за нас нема више на 
овоме свету простора и времена (224). 
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5. Христологија
Својим рођењем Господ Христос је посредством Духа Светога узео 
учешће у нашој мучној историји, чија је судбина постала и његова. 
Славно васкрсење његово из мртвих је показало велики план Божји 
о творевини и открило разлог о пореклу творевине ни из чега. Свет 
је створен да вечно живи у заједници с Богом, и то кроз човека и 
његов слободни пристанак на то. (39) Господ би свакако дошао – и 
да нисмо погрешили и да није било греха, јер без заједнице с Богом 
не бисмо могли и не можемо живети, али је грех унео другу, додат-
ну димензију у наш живот, а то је смрт, коју сада сви окушавамо, па 
је Господ, хотећи да нас спасе, усвојио и ту нашу трагедију смрти. 
Зато је његов крст неодвојив од васкрса. (76) Бог је све створио ради 
тајне Христове, да би се створено могло сјединити са нествореним. 
Христос је својим ученицима показао да је истинити Син Божији 
зато што је био везан најпре за Бога, и живот свој је на крсту дао 
за Бога Оца, иако је као човек тражио од Оца да га мимоиђе чаша 
смрти. Али речима „да буде воља Твоја”, показује да је истински 
везан за Бога Оца и да је Он извор његовог живота. (79) За човека 
ништа није природније него да се креће и тежи да буде у заједни-
ци са неким ко има живот вечни. Човек спонтано види да не може 
да живи сâм и тражи другог да му други дарује живот, а то једино 
може Исус Христос. (133) И ми кроз литургију улазимо у заједницу 
коју Син од вечности има са Оцем. Бог Отац нас види у Сину сво-
ме као свога Сина, зато што свог јединородног Сина толико љуби 
да кроз њега воли и нас. То је исто као и када ми волимо некога: у 
њему видимо читав свет (202).

7. Пневматологија
Чињеница да Дух Свети ослобађа Христа окова смрти изузетно је 
важна за наше спасење, јер указује да ће Дух Свети, који се и нама 
даје у Цркви, и нас спасти од смрти. Дух Свети који ослобађа Хри-
ста нужности историје, на крају и окова смрти, даје се нама, после 
вазнесења Христовог у виду дарова служења у Цркви кроз осло-
бођење од нашег природног живљења у палој природи. (41) Дух 
Свети је Дух Христов и једино нам га Христос даје из љубави као 
дар усиновљења. (42) А будући да је Дух заједница, он Христа про-
јављује у литургијској заједници. Дух Свети ствара Царство Божије 
на земљи тако што чини различите службе, да људи у оквиру тога, 
у оквиру Царства, имају различита задужења (202). Тако се потвр-
ђује истина да нико од људи није достојан по себи да буде то што 
јесте, него дарове добија од Духа, пошто нас Дух Свети сједињује 
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са Господом. Чинећи Христа присутним на земљи, Дух се проја-
вљује као заједница, због чега се Христос поистовећује са Црквом. 
Међутим, реч је о васкрслом Христу, који се јавља у литургијској 
заједници, а ову заједницу не образује човек већ сам Бог Духом 
Светим. Дух чини да се Христос појављује као један и многи, увек 
као заједница што значи да је циљ хришћанског постојања „зајед-
ница са васкрслим Господом”. (279) Отуда су и хришћани само Тело 
Христово а не обични људи, пошто их Дух чини Телом Христовим. 
Он не ствара добре хришћане, већ Цркву – конкретну заједницу. 
(135) То се види у чину крштења, где се ми одлучујемо за Царство 
Божије, Водом и Духом се рађамо да бисмо постали синови божији. 
Тада Свети Дух чини да Христос, један, постане многи од нас. Свак 
који се крштењем сјединио са Христом постаје сâм христос по бла-
годати, захваљујући управо Духу Светом. (283) Ово значи да Дух 
саставља и чини да постоји литургијска заједница, где се показује 
да онај који воли Христа воли и човека, јер је Христос неодвојив од 
човека. У том случају Дух гради једну љубавну заједницу, неодво-
јиву од Бога. (285) Тако у ствари бива да Дух Свети доноси Царство 
Божије у овај свет, а то Царство је управо литургија, која увек запо-
чиње речима „Благословено Царство...”

Погрешна учења о Духу Светом су склона да тврде да Дух 
прави индивидуе, и да друге треба мрзети због њихове грешности! 
Пошто, наводно, не исповедају праву веру. Ово искушење долази 
од људи који мисле да Дух разбија а не уједињује заједницу. (200) У 
овоме епископ Игњатије види не мали проблем који је данас при-
сутан на многим нивоима у самој Цркви и с правом то критикује. 

4. Тријадологија и Еклисиологија
Говорећи о првенству у Цркви, епископ Игњатије у ствари даје по-
јашњење које је суштина саме православне вере и живота. Он ово 
чини тако лако и чини се једноставно, а ипак тако зрело и утеме-
љено да свак ко жели може то да схвати и разуме. За њега је првен-
ство израз самог постојања, пошто и у Светој Тројици постоји један 
који је први, а то је Бог Отац. Од њега своје биће добијају и Син и 
Дух Свети, будући да Он рађа Сина и исходи Духа. То првенство 
у Богу изражава слободу Божијег постојања. Колико је ово важно, 
али и тешко одрживо, сведоче сами расколи у Цркви, прво римски, 
а затим и протестанстски, али, упозорава епископ: смрт је раскол. 
Данас живимо у свету свеопштих подела зато што нико не поштује 
првог. (176–179) У Цркви ћемо научити да живимо заједно једни са 
другима, да волимо једни друге. Ако из ове учионице будемо од-
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суствовали, никакве учионице не могу заменити Цркву Божију, јер 
ће заиста само зло произвести. (21) Само у литургији не постоји су-
коб између јединке и мноштва. У Литургији први не може ништа 
чинити без присуства и сагласности свих осталих, али ни други 
не могу ништа чинити без првог. Први у Цркви је важан будући 
да први позива хришћане на јединство. Први уводи у заједницу, 
али први не може без заједнице, само у заједници је он личност 
пошто бива идентификован и признат као први, потврдом коју му 
даје заједница, која опет са своје стране не може постојати без пр-
вог. (143) Међутим, ту се не ради о апсолутизму првог, пошто он 
ништа не може без заједнице која му даје идентитет. Тако читава 
заједница није један мртви и безлични организам којим руководе 
слепи закони, као што је то случај са савременим државама. (52) Да 
је литургијско искуство неразделиво повезано са љубављу према 
другом, показује и та чињеница да у православљу нико не може 
служити Литургију сам. Подвижништво је неодвојиви део Литур-
гије зато што тражи другог човека. (57) Бога нико никад није видео, 
али се Бог јавља човеку у литургијском сабрању. Када се прво ја-
вио женама мироносицама као анђео, оне га видеше као човека у 
белом који стоји крај гроба. Управо су и свештенослужитељи који 
служе Свету Литургију обучени у бело, стојимо пред престолом 
Божијим ,који је гроб Господа Нашега Исуса Христа. А када су уче-
ници били сабрани, Он им се јавља са поздравом „Мир вам”, што 
је искључиво литургијски поздрав; све ово значи да Христос по-

Трибина Књига и вера, Богословски опус у делима епископа Игњатија; 
протојереј др Жељко Ђурић, епископ пожаревачко-браничевски др 
Игњатије, протођакон мр Златко Матић, Драган Мрдаковић, директор 
Народне библиотеке Смедерево
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истовећује себе са литургијском заједницом. (67) Основ црквеног 
живота је приношење дарова Богу и Оцу, стога је наша захвалност 
Богородици велика, јер је она као човек принела природу своју и 
нашу, дала да се и она сједини са Господом и да се у томе збуде 
спасење и вечни живот за творевину. (70) Господ Исус Христос је 
и после свог вазнесења на небо остао овде, међу нама, управо кроз 
епископску службу, кроз коју се пројављује на Светој литургији. 
Литургију зато не служи човек, него сам Господ, јер нигде другде 
не можемо срести Бога него овде, нити игде другде можемо доћи 
у личну заједницу с њим. (71) Иако је сваки члан Литургије, кроз 
крштење, сједињен са Христом и тако представља икону његову, 
ипак је епископ, будући да предстоји и служи, онај који пре свих 
представља икону Христову и живо присуство Христа у Цркви. (91) 
Света литургија је истинска икона Царства Божијег и у њој треба 
да буду присутне све службе: епископ, свештенство, ђакони и на-
род Божији, тек тако имамо истиниту икону. (72) Отуда не можемо 
служити сами за себе. Важно је знати да ниједна служба у Цркви 
није плод историје и људских достигнућа, већ све службе долазе из 
Царства Божијег, као дар Божији (216). На Светој литургији имамо 
два момента – први, да смо везани за Бога Оца, и други – да смо у 
исто време везани једни са другима, да се саберемо и да станемо 
пред Господа. (79) Наша вера је пре свега литургијска вера заједни-
штва, вера сабрања, која показује да смо једни са другима везани и 
да не можемо једни без других.

Ипак, многи данас неће на Цркву гледати оваквим очима, чак 
и хришћани почињу да се баве другим стварима, а Цркву посма-
трају као нешто мање важно за њих. (83) Понекад се Црква иден-
тификује са моралом, на шта епископ Игњатије оштро реагује твр-
дећи да није морализам средство спасења. Свети Оци су говорили 
да мимо Цркве нема спасења, будући да је Господ глава Цркве. Го-
спод је тамо где је јединство, а јединство је потребно ради слобод-
ног постојања као љубав и заједница. Не само да се Црква не може 
исцрпсти у моралу него се она не може ни посматрати једино из 
историјске перспективе. Црква, додуше јесте у свету, иако није од 
света. Није Црква народа, нације него Црква Божија, која овде обитава у 
различитим местима. Зато апостол Павле каже: „Црква Божија која 
обитава у Коринту, или у другим местима.” (217) 

8. Сотириологија
У делу спасења учествују, поред Сина, и Отац и Дух Свети – Отац 
благовљењем, а Дух садејством. У оваплоћењу Господњем Отац 
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благосиља, а Дух посредује, као и у крштењу, и кушању, и до-
бровољном идењу на смрт, и – после свега – у славној победи над 
смрћу. (41) Господ је потпуно слободна личност, и као такав сâм је 
зажелео да дође на овај свет и да за нас умре, јер је једино тако било 
могуће да сва твар буде у јединству са Богом. Потребно је било да 
он први направи тај корак. За многе хришћане васкрсење ће бити 
право чудо, као на свадби у Кани, где је боље вино служено тек на 
крају. Човек ће се питати како је то на крају живот одједном дошао, 
иако нас је све упућивало на то да смрт царује. (131) Православ-
ни народи су увек спасење везивали за догађај сједињења, догађај 
љубави према Господу, зато је наша вера пре свега изражена кроз 
сабрање на Светој литургији, кроз причешће. (75) Омиљени писац 
био је и остао Свети Максим Исповедник, кога епископ Игнатије 
не цитира насумице и наменски, већ кроз један танани дијалог са 
њим и то не толико често него увек кад треба и увек са мером: 

„Онај који добро разуме страдање и смрт, тај ће добро разумети 
и први грех. Али онај који буде посвећен, ко разуме и васкрсење, 
знаће зашто је Господ све створио ни из чега”. (87) 

Сотириологија је у тесној вези са васкрсењем Христовим, али 
Његово васкрсење тиче се пре свега нас. Свето писмо сведочи да је 
Господа васкрсао Бог Отац Духом Светим. Ово је важно пошто ис-
тиче тему заједнице, јер по сведочењу апостола Павла: „Дух онога 
који је Христа подигао живи у вама, и он ће и ваша телеса подићи 
из мртвих.” (200) 

9. Царство Божије
Предокус Царства Божијега, епископ Игњатије види у литургиј-
ском сабрању, и зато је Литургија, упркос страшној жртвеној дра-
ми, радост и весеље. Она је песма, зато што пројављује васкрсење 
и победу над смрћу. На ово указују и светле одежде које носи све-
штенство, свечано одело народа Божијег, као и свечана атмосфера 
која влада литургијским простором. Отуда Литургија није просто 
слика прошлости, нити сама историја има свој узрок у прошло-
сти, већ је за хришћане узрок историје у будућности. Оно што се 
подразумева у другом Христовом доласку јесте то да се ова наша 
литургијска заједница, која је сада само икона, преобрази и да међу 
нама нестане смрти, да будемо то што јесмо у Царству Божијем 
као заједница, где неће бити туге и бола. (68) Апостоли су тако на-
учили да ће се у последњи дан, када дође Син човечији, сабрати 
сви народи на земљи, а он ће разделити овце од јаради и биће суд 
свету. Управо то символише Литургија, када се саберемо сви на 
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једно место, око једног служитеља, епископа. (84) Ми сада истину 
имамо само у икони, наша Црква је у ствари сва иконијска, икона 
будућег Царства. То се види из саме природе литургијског поретка. 
Када епископ са свештенством и народом уђе у Цркву, и када уђе 
у олтар и седне на горње место, то у икони означава други Хри-
стов долазак и суд овоме свету. То што свештеници сада седе око 
епископа значи да ће апостоли заједно са Господом судити свету, 
јер им је тако и речено у Светом писму. Када се на великом входу 
доносе дарови, тада се иконизује принос света Богу Оцу. Заправо, 
приноси се свет Христу, а он га приноси очевом престолу. Овим 
чином свет постаје Тело Христово, постаје један вечни свет. (269) 

Уместо закључка
Епископ др Игњатије Мидић теолог је за кога се сматра да је воде-
ће име у свету у области еклисиологије. Његов ауторитет на пла-
ну богословља употпуњује и пастирски рад, па се слободно може 
рећи да је синтеза праксе и теорије у овом вредном мужу нашла 
свој пуни израз. Такође, као педагог, професор догматике и аутор 
бројних научних чланака у домаћим и страним публикацијама, 
аутор је и три стручне монографије, где је доказао своје широко 
знање не само у домену теологије већ и њених израза у другим 
наукама. Овом књигом беседâ, која се брижљиво припремала дуги 
низ година од стране вредних саслужитеља његових, показује јед-
ну зрелост и синтезу богословског опуса епископа Игњатија. Вред-
ност његових изговорених речи лежи у непоновљивом и ориги-
налном приступу многим проблемима данашњице. Разуме се да 
он као епископ у првом реду види Цркву Божију укотвљену у свету 
у њеном временском току. Сажима и обогаћује наслеђе на један 
фини и рафинирани начин. Често се деси да са мало речи покрене 
лавине питања а неретко, опет у неколико речи, разреши многе 
дилеме и недоумице. Из свега тога може се сагледати један велики 
таленат, велики труд и напор који је уложен на добробит Цркве, 
којој он несебично даје своје биће и свој живот. Епископ Игњатије 
не калкулише вером. Једноставно пастирски, са пуно љубави, по-
некад и оштро, наглашава оно битно и једино важно.
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Валериј Липњевич 

„КАД ВЕЋ НЕ ПОСТОЈИ ТАМНИЦА МИ БЛИЖА...”

„Срамота је живети изван своје земље, тим пре – добро.” Сагласно 
сопственом афоризму, Владимир Бурич1 није живео изван своје зе-
мље – он је тамо умро. То се догодило 26. августа 1994. у Македо-
нији, током Струшких вечери поезије, после надахнутог, врло емо-
тивног наступа. 

Књижевни живот Владимира Бурича – са издањима, путова-
њима у иностранство, фестивалима, наградама, може се сместити 
у интервал између два срчана удара. Али до тог времена његов 
књижевни углед је већ био формиран: постао је маестро руског 
верлибра, или, на чему је сам инсистирао, слободног стиха.

Тако се догодило да је остао аутор једне књиге. Друга, коју 
је после његове смрти објавила Муза Павлова, песникова супру-
га, само је нагласила ту сингуларност – исти наслов, иста опрема. 
Она допуњује прву као што подводни део леденог брега допуњу-
је онај изнад воде. И не толико песмама, колико приватним, био-
графским материјалом, оном реалношћу која се згушњава у сан 
стваралаштва. 

На црном пољу корица – бели квадрат, симбол вечног сукоба 
светлости и таме, хаоса и хармоније.

Црно 
тражи бело 
да у њему убије светло 
и претвори га у сиво
или пругасто

Бурич није постао ни сив, ни пругаст. Он по својој природи није 
могао да пристане ни на какав компромис. „Проживео сам живот 
по принципу супротстављеног мишљења. Мислим другачије – да-
кле, постојим”.

Његово романтично „или-или” опирало се о граничнике 
реалности, не претварајући се у трезвено „и-и”. То му је, особи-
то током последње године, претварало живот у непрестану пат-
њу. И то, што је умро усред тадашњег хаоса – у Југославији, коју 

1 Песник Владимир Бурич (1932–1994) добитник је награде Златни кључ Међународног фе-
стивала Смедеревска песничка јесен за 1992. годину. Тим поводом му је у истоименој едицији 
објављена збирка песама под називом „Изабрани стихови”.
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су раздирали на комаде, разумевању песника такође додаје нешто 
суштаствено, ма и врло познато, хрестоматијско: тражио је буру. 
Није узалуд Бурич. Уосталом, била су му довољна већ само прва 
пражњења надолазеће олује – такозване руске уставне кризе 1993. 
Затворио се на неколико дугих месеци у своју недовршену кућу на 
обали реке Оке. То време му се одразило и на здравствено стање. А 
непосредно пред последње путовање у вољену Југославију морао 
је да истоварује камион са циглама – у сталном дозиђивању своје 
куће налазио је неку врсту смирења. Бомбардовање Београда, сре-
ћом, није доживео. Као ни сасвом недавно бомбардовање Донбаса, 
у чијем је једном од градова – Јамполу, рођен. 

У силини духовне борбе рађале су се његове кратке и, рекло 
би се, хладно-уздржане песме. Могуће их је упоредити са каме-
њем које се разлеће из кратера активног вулкана и које, охлађено, 
више ничим не подсећа на температуре које је морало да издржи. 
Класично елегантне и стилски углађене („Мој унутарњи глас, глас 
мога ‘а’, чист је и не подноси никаква стилска огрешења”), апо-
лонијске по духу, песме Владимира Бурича крију у себи огромну 
енергију преодолевања хаоса и мрака, дионизијских, провокатив-
них стихија бивства.

Ако је песник самоисцељујући неуротичар, онда у Буричевом 
случају песник бива излечен када читаоцу дарује поново обретено 
здравље, а не сопствену немоћ. Зато је природно што за Бурича 
поезија „није одраз реалности”, него „један од облика психоло-
шке адаптације”, „примењена психологија”. И као таквој јој није 
потребно – сматра Бурич (изражавајући се Пушкиновим речима) 

„условно украшавање певања”. А умеће стварања поетског текста, 
у коме се „количина асоцијација колеба од једне до бесконачног 
минус јединица”, означава заправо „умеће управљања спектром 
асоцијација, сужавајући га до неопходних размера”.

Занимљиво је да је творац „универзалне теорије адаптације” 
увек демонстрирао сопствену неспособност за њену реализацију. 
По мом мишљењу, то је исти онакав случај као кад идеја слободе 
постаје доминанта патолошки ропске свести.

 На теорију адаптације подсећа и фотографија унутар корица 
– гвоздена ограда коју је асимиловало дрво. Шта је ту песник – дрво, 
ограда? И ко кога потчињава? И није ли живот сједињавање меког 
и чврстог, светлог и тамног? И где је граница између природе и 
уметности? Књига почиње симболима супротстављања (у том сти-
лу је и песникова фотографија – „бодљиви” Бурич), а завршавају 
је симболи узајамног прожимања. Изражајан графички облик пе-
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сама, њихов светли рацио, уравнотежује се вишезначним ликом-
-симболом. На ум ми долази неколико последњих редака књиге:

Живот је
искра
извијена палицом 
слепог 

Шта представља овај исказ – признање светлог разума о сопстве-
ној беспомоћности? Или је то трезвено уочавање оквира које није 
у стању да наруши? Или се светлост тако муњевито смењује са та-
мом да није могуће размотрити ишта како ваља? Или смо, доведе-
ни у заблуду шкртом рационалношћу стила, тек сада приметили 
да песник све време покушава да са нама разговара – јасно о там-
ном, светло о мрачном. Али, на то нас већ упућују и корице: поље 
свести – бели квадрат, као светлост фењера на путу, увек успе да 
нешто, само по себи релативно јасно, захвати из таме, нешто што 
привлачи – или одвлачи? – наше органе вида од оног најважнијег – 
исконске таме, чим се светлост – то јест култура, разум, угаси. 

Тачније, самодовољно-самозадовољне и напето-уздржане ре-
љефне представе песама сведоче о опасном прелазу над бездном, 

Владимир Бурич (1932–1994), добитник награде Златни кључ МФП 
Смедеревска песничка јесен за 1992. годину



110

којим се, напипавајући, креће моћни дух. У стању је да сумња и 
промишља у ситуацији у којој слабијима преостаје само вера. „Ја 
нисам онај који верује, него онај који мисли. Онај сам који сумња.”, 
смерно признаје песник. Сва хуманистичка књижевносг узрасла је 
на том фундаменту. И „хуманиста-усамљеник”, Бурич се, као и 
Маркс, сналази без смисла живота, али признаје његов циљ – био-
лошку адаптацију. И тада, према Буричу, „нема лоше или добре 
књижевности; постоји само књижевност која или адаптира одре-
ђену индивидуу, или не”. 

На такав начин многи проблеми, међу њима и проблеми 
књижевне критике, могу бити редуковани. Вероватно се упра-
во због тога, уз свеколики диверзитет књижевних преокупација, 
Владимир Бурич није бавио критиком. Ограничио се на разра-
ду свакодневних и универзалних проблема. Његова „Типологија 
формалних структура руског књижевног текста” такође је ушла у 
књигу. Чини се да управо у његовим радовима из области теорије 
књижевности долази до изражаја поменута способност да тамно 
претвара у светло. Сматрам да у датом случају има смисла гово-
рити о Буричу не само као о потенцијалном књижевном теорети-
чару него и као ретком јединству најпрецизнијег истраживачког 
инструмента и уникалног објекта истраживања у једној личности. 
Вероватно да се Бурич не би могао бавити ничим иним, што би 
излазило изван граница његових егзистенцијалних интересовања. 
Могао се бавити и бавио се свиме што их је и најмање дотицало. 
Он је књижевни теоретичар у мери неопходној за осмишљавање 
сопственог рада на слободном стиху. Професионализам који се 
граничи са фах-идиотизмом био му је стран у било којој области. 
Чак и сама поезија за њега је остајала само „један од параметара ра-
звоја суверене личности”. Управо она може бити циљ, а све остало 
је пуко средство. У суштини, песник и јесте та еталонска идеална 
личност за којом време није исказало потребу. Садашњост тражи 
извођаче – у свим областима. Еталон остаје за будућност, за вечност, 
за етаблирање човековог лика уопште. И управо стога је проблем 
прилагођавања песника времену најболнији за стварну личност. 

Освешћујући проблем адаптације као свој основни психоло-
шки проблем – а другачије мишљење то захтева – Бурич га није 
решавао на начин обичног човека, вечног антипода песника и 
ослонца демократије – „репрезентативне власти обичних људи” 
(они су у већини, те отуд и оно његово: „ја нисам демократа, ја сам 
хуманиста”); решавао га је као песник – за све.
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Моје су песме 
профилактичка вакцина 
против страха 
очајања 
смрти

Зато је писао о оном најважнијем, о ономе са чиме се у сваком соци-
јуму и у свим временима суочава сваки човек и због чега се људи 
обраћају уметности или религији, а кад од њих не добију спасоно-
сни одговор, онда алкохолу или наркотицима.

И још је једно поколење
прошло
мимо трибина
младости
распевано
машући цвећем 

уредно одлажући
транспаренте
косу
зубе
на камионе 
иза угла 

и преузимајући маске
за ноћни карневал
у суседној уличици

Овде је вечна тема неизбежног старења и ишчезавања живота овапло-
ћена кроз сцене донедавно актуелног друштвеног ритуала. Живот  
пролази као демонстрација радничке класе. Чим се животу снизи 
ниво државног оптимизма, који само наглашава трагизам бивства, 
демонстрација добија карактер мучно понављаног мита. Личност 
се налази под двоструком репресијом социјалног и природног. 
Свест фиксира положај у непривлачној бесконачности из које је 
излаз само један – изван граница живота. Али следећа песма подсе-
ћа: немаш право да располажеш собом, ти си „на врху градилишта 
које се назива род”, ти си „једино због чега су они живели”, у твојој 
је власти да „њихову борбу учиниш бесмисленом”. И свест оклева, 
губећи тле под ногама, у потрази за убедљивим аргументима:
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Треба
понеговати своје тело 
то чудо кретања

Мислим да се Бурич не би увредио ако бисмо његову теорију 
адаптације назвали једноставно стоицизмом. „Дивне ли адаптаци-
је! Вуче човека у бездану, а затим га нагони да хода по његовом 
рубу!” Занимљиво је да у савременој психологији (Франкл) посто-
ји нешто аналогно – метод парадоксалне интенције. Ако се човек 
нечега боји, сугерише му се да у свом страху дође до самог краја, да 
му се не супротставља, него да му се, напротив, преда. Тако чини 
и Бурич: он гура свест према литици, како би она на крају крајева 
устукнула и одржала се на ивици. Или се сурвала у амбис. Песни-
кова свест издржава сву суровост спознајућег разума.

Сивкаста птичице
са жутом пегицом на грудима 

дај да те убијем 
да бих те разгледао
Рефлекс спознаје доминира и у односу према себи самом:
И опет 
жеља да завирим у себе 
кроз рупицу од метка

Песникове очи нису случајно „знатижељне” и, у суштини, једино 
чега се стварно боји је: „да умре у најинтересантнијем тренутку”. 
А можда је та радозналост уместо нечега? Уместо свега, чега је ли-
шен: љубави, среће, потомства, дома, признања у сопственој домо-
вини? Јер, он у овом свету не уме ништ: 

Хтео сам да се осмехнем 
а лице се распукло као глина

Хтео сам да заплачем 
из очију се просуо пепео

Каткад се чини да је Владимир Бурич писао у самици. У сушти-
ни, тако некако је и било, као и код многих из његове генерације 

– затварање у себе, насамо са савешћу. Он о томе говори привидно 
неозбиљно, парафразирајући Мајаковског: „Хтео бих да живим и 
умрем сред Париза, кад већ не постоји тамница ми ближа.” Затвор, 



ГО
Д
О
ВИ

113

113

тамницу сопственог тела, бивствовања, социјума. За човека који 
исповеда романтическо „или-или”, тамница постаје све.

Мајаковски није само младалачки идол Владимира Бурича. 
Он представља оно од чега се Бурич све време дистанцира, остају-
ћи притом заувек с њим: „Напустио сам Мајаковског не изневерив-
ши га ни за јоту.” Заједничко Буричу и Мајаковском је пре свега 
то што су обојица совјетски песници – Мајаковски први, а Бурич 
последњи. Зато су, уз заједничку љубав према високим идејама, 
идејама „узвишене мањине”, тако различити у својој творачкој ре-
ализацији. Али, Мајаковски и Бурич – то је засебна и велика тема.

Мада је, по сопственом признању, Бурич био „шездесетник2 
у време педесетих година”, ипак није постао дисидент. „Увек сам 
се бојао да не нашкодим својој земљи и народу.” Суштински, као 
личност, био је оријентисан на креативан рад у култури. Ту спада 
и његова преводилачка и уредничка делатност. Искрено се трудио 
да нађе себе у социјуму – „не бој се, ово је твоја домовина!” – да са 
њим уреди живе и спасоносне везе. Отуд и опсесивна идеја Куће, 
која је остала до краја нереализована на обали Оке, и водовод кроз 
село, на који је потрошио много снага, и телефонизација, коју није 
успео да приведе крају.

Поезија је, као и живот уопште, увек ослобођена прошлости, 
сваки њен корак је непредвидив. Али то је ослобођеност детета од 
сопствених родитеља. Наслеђе се, као и традиција, пројављује, а 
не диктира. Општи смисао наводи да се у различитим стварима 
препозна једно исто. То неочекивано пројављено и јесте традиција. 
За њену реализацију неопходне су пре свега те различите ствари. 
Бесконачно ропско тиражирање брише традицију, заводи у ћор-
сокак епигонства (између осталог и аутоепигонства). Свако Бури-
чево песничко остварење је уникатно. Други могу да се понављају, 
ствараоцу је то једноставно досадно. Уосталом, једина традиција 
руске поезије је – савест, и Владимир Бурич је у том смислу апсо-
лутно традиционални песник.

Дуваш у власи свога детета
Читаш називе речних пароброда
Помажеш пчели да се ослободи из слатка

2 Шездесетницима је названа генерација совјетске интелигенције рођене 1925–1945. године. 
На погледе преставника овог покрета утицали су како грађански рат, године стаљинизма, 
Други светски рат, тако и такозвана епоха отопљења. Представници шездесетника окупља-
ли су се око часописа „Нови свет”. Међу њима се истичу Андреј Вознесенски, Евгениј Јев-
тушенко, Бела Ахмадулина, Роберт Рождественски, Јуна Мориц, Василиј Аксјонов, Андреј 
Битов и многи други. У време 90-их већина знаменитих „шездесетника” умире готово за-
борављена. Данас су аутори из овог периода поново актуелни, а многи од њих су ушли и у 
школски програм. 
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Каквим си издајством све то купио?

У суштини, Буричев поступак би се могао назвати својеврсном аку-
пунктуром. Благи покрети и глађење који одвлаче пажњу, а онда 

– прецизан и увек неочекиван убод, после кога се на све стране 
шире таласи асоцијација. 

У принципу, саглашавајући се са Буричем („Закаснили смо за 
читав један стихотворни систем, који би потпуније одражавао пси-
хологију савременог човека”), ваља напоменути да је сваки систем 
само методика. Она уопште не гарантује успех, најчешће је само 
ознака времена које предлаже друге технологије. У поезији је све 
одређено нивоом личности ствараоца. Његове технолошке префе-
ренце су тек допунска информација о њему самом. Исто тако, као 
што је и његова савременост само танка сјајна емулзија на повр-
шини вечног источника. Читалац увек оцењује према коначном 
резултату: да ли га мисао песника побуђује, јесу ли заразна његова 
осећања, може ли светлост којом зрачи да одагна сумрак бивства?

Владимир Бурич ће остати упамћен по томе што је у руску 
поезију увео цепиво слободног стиха, што је ствар превасходно 
књижевна, цеховска, али пре свега по томе што је, као и многи 
његови савременици, оставио драгоцено духовно искуство досто-
јанственог опстанка јединке. Данас је искуство усамљених јединки, 
стечено у ауторитарном систему – јер, сарказми историје су стал-
ни – неопходно за опстанак, преживљавање милиона у систему де-
мократије. Мада је, према песниковом дубоком убеђењу, „живети 
недостојно – срамота”. Увек и свуда.

Валериј Липњевич, песник, прозаиста, критичар, преводилац, дуго-
годишњи близак пријатељ Владимира Бурича, рођен је 1947. у Минску, 
Белорусија. Аутор је низа песничких и прозних књига – међу ко-
јима и Трава и кише (1977), Тишина (1979), Непозната планета (1988), 
Дрво и река (1988) и Ева, врати ребро! (2013). Лауреат је неколико 
међународних признања. 

Превод, напомене и белешка о аутору: Фиона Сумцова
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Момчило Цвјетиновић

СВЕТОСАВЉЕ У „БОСАНСКОЈ ВИЛИ” (1885–1914)1

А. Увод
Неутврђено православље до појаве династије Немањића, па и у 
одређеном времену власти великог српског жупана Стевана Не-
мање, било је, уз остале појаве (ратови, сиромаштво, заразне боле-
сти), главна кочница организовању савремене државе. Опасности 
су стизале из Рима, Мађарске, Бугарске и Византије. Најболније 
су биле оне појаве из унутрашње организације, повезане са пле-
менским и вјерским подјелама, које су здушно потпомагане из су-
сједних држава. У оваквом кошмару, била је насушна потреба за 
јасним дефинисањем и одређивањем српског националног и вјер-
ског бића. Коначно вјерско опредјељење постало је нужно не само 
због унутрашњих подјела већ и због потребе да се држава и њена 
организација укључе у модерније међународне токове. 

Испоставило се да је православље, као једна хришћанска вари-
јанта, много ближе и присније духу и менталитету српског народа, 
и то не само оног дијела који се нашао у порозним границама срп-
ске државе. Иако нема поузданих историјских података, не би тре-
бало безрезервно прихватити Теодосијeово свједочење о томе како 
је принц Растко побјегао, мимо знања и воље родитеља, на Свету 
Гору. Чини нам се да је у питању превише озбиљан поступак, и 
за унутрашњи план амбициозне Немањине државе и за тадашње 
међународне или међудржавне односе, који се не би лако могли 

1  „Босанска вила” је часопис за забаву, поуку и књижевност који је излазио у Сарајеву од 1885. 
до 1914. г., када га је забранила аустроугарска окупациона власт.

Након вишемјесечних одуговлачења у вези са добијањем дозволе за издавање новина, 
крајем 1885. године, тачније половином децембра, појавио се лист „за забаву, поуку и књи-
жевност”, под називом „Босанска вила”. Њени покретачи, Никола Т. Кашиковић, Божидар 
Никашиновић, Никола Шумоња и Стеван Калуђерчић, млади учитељи, уз блиску сарадњу 
са Српском мушком основном школом, понудили су успјешан пројекат на обнови српске 
духовности и подизању националне свијести кроз богату историју, националну традицију 
и стваралаштво. У наредних двадесет и девет година, часопис ће бити стожер културно-

-просвјетних и политичко-националних снага Срба у Босни и Херцеговини, али и, с друге 
стране, препрека окупационом режиму на стварању бошњаштва: бошњачке нације, јези-
ка, босанске цркве и унитарне културе и одвајања Срба у Босни од Србије, па и затирања 
једног виталног дијела српског народа који живи на територији окупиране и анексиране 
Босне и Херцеговине. Намјере завијене у перфидне поступке „мудрих Латина”, схватила 
је, иако тек у повоју, млада српска интелигенција, предвођена учитељима, свештеницима, 
трговцима, занатлијама и самоуким народним националним вођама. 

О културноисторијском контексту у периоду излажења Босанске виле (1885–1914), моти-
вацији њеног покретања и њеној друштвеној и националној улози, као и о значају часописа 
за књижевност, науку и уопште културу, до сада су писали многи истакнути књижевни 
критичари, теоретичари и историчари.
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свести на Расткову одлуку надахнуту религиозним заносом „да се 
одвоји од свих и прионе Богу”, односно побјегне од родитеља и 
вршњака у Свету Гору. Ову резерву или, боље речено, слободно 
размишљање поткријепили бисмо Теодосијевим ријечима по ко-
јима Расткови родитељи „кад ојача дете, дадоше га да се учи све-
тим књигама”. Да ли се иза „учења светих књига” могу назријети 
контуре Немањине улоге у одласку младића са седамнаест година 
у монашки живот, или је Теодосије припремао читаоце, „послед-
њи лењиви род”, за примјер какав је био „боговидац”, а нарочито 
какав ће бити Свети Саво у даљем тексту Житија? У сваком слу-
чају, испоставиће се да је поступак принца Растка био подједнако 
важан на национално-вјерском, дипломатском, просвјетном и еко-
номском пољу. Без обзира на подршку која је стизала од оца, брата 
и братића, из српске државе, монах Сава је водио битку у којој је 
најчешће сâм морао бити и стратег и извршилац. У међудржавним 
и међувјерским односима какви су владали у XII и XIII вијеку на 
Балканском полуострву, да би се придобила наклоност царева и 
патријарха за нову црквену самосталну организацију, неопходно 
је било имати у једној личности интелектуалну раскош. Само та-
квим меритумом могла се мијењати историја сопственог народа. 
Резултати Савина рада, и посљедице које и данас његујемо и ба-
штинимо, омогућавају сопствену аутохтоност која је била и остаће 
само пука жеља многих народа. Савина личност одредила је њего-
ву светост из које зрачи свјетлост на православном хришћанском 
путу.

Евидентно је да су, према неким изворима, Јужни Словени 
при досељавању на Балканско полуострво затекли хришћанско 
становништво. Оно је, према овим изворима, било у сјевернијим 
подручјима „латинско”, док је у јужним становништво било одано 

„византијском хришћанству”2. Прихватање хришћанства свакако 
је било под снажним утицајем Рима и Византије. Према свједоче-
њу Константина Порфирогенита, српски живаљ је организовано 
прихватао хришћанство од VII и даље, у IX вијеку, од Методијевих 
ученика. До ових забиљежених организованих покрштавања или 
званичне промоције хришћанства, било је, у зависности од поло-
жаја и мјеста живљења, прихватања и једне и друге варијанте хри-
шћанства. То да су Срби истовремено преузимали различите вје-
роисповијести хришћанског типа налазићемо у „Босанској вили”. 
Ови свјежи трагови нарочито су изражени у прихватању и њего-

2  Видјети: Јованка Калић, „Црквене прилике у српским земљама до стварања архиепископије 
1219. године”, Сава Немањић – Свети Сава, САНУ, Историја и предање, Научни скупови, 
Књ.VII, 27–52.
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вању култа Светог Саве, али и неким полемичким текстовима који 
одражавају несугласице чији су резултати испостављени и овом 
нашем времену. Почетно раздвајање српског корпуса на источну 
и западну варијанту хришћанства, а потом и одомаћивање ислама 
преко репресивних и бенефитних османлијских мјера, прерасло је 
у историјским превирањима у опортуност „латинског” и „ислам-
ског” дијела српског народа. 

У црквеној организацији IX и X вијека највећи број српских 
епископија и епархија припадао је центрима изван српских зема-
ља, Риму, Цариграду и Бугарској. Овакве, па и израженије духовне 
подјеле затекао је Немања. Прошавши и сâм кроз двојност хри-
шћанских форми, Немања је по успостављању самосталне српске 
државе саградио или помагао грађење многих манастира који су 
постали центри и расадници културе. Уз то, припајањем нових по-
дручја српских земаља, па и оних која су црквеном организацијом 
припадала другим центрима, стварала се нова клима црквеног дје-
ловања и организовања у коју ће Саво удахнути нови, јединствен 
живот. У наслијеђеним друштвеним приликама и контроверзама 
својега времена, посао на коначном уобличавању хришћанства за 
српску државу и највећи дио српског народа, уз паралелно лично 
усавршавање изазова позива, због кога се упутио на Свету Гору, 
није ишао без отпора, грамзивости и тумарања оних дијелова срп-
ске власти који је требало да имплементирају спољашњу аутоно-
мију и унутрашњу организацију српске цркве. Политичке и дру-
штвене прилике имале су предност над духовним животом: сукоби 
Стефана и Вукана, Стефаново узимање краљевске круне из Рима, 
двије године пред стицање аутокефалности Српске православне 
цркве, непријатељства Радослава и Владислава, одбрана порозних 
граница, опасности из Рима, Мађарске и Бугарске, борба против 
јеретика и богумила, опште сиромаштво и заразне болести, само 
су неки важнији догађаји и процеси с којима се , мимо своје воље, 
морао суочити принц Растко, монах и архиепископ Сава у Срби-
ји, с једне, и на Светој Гори, Охриду, Цариграду и Никеји, с друге 
стране, која је била у вези с православном хијерархијом без које се 
није могла постићи црквена самосталност. Највјероватније да су 
поједини догађаји, у извјесној мјери, олакшавали Савин дипломат-
ски напор на путу ка осамостаљивању цркве. Историчари се слажу 
да би то могао бити страх Византије да ће Срби, након Стефано-
вог крунисања, коначно остати под римским утицајем. Без обзира 
на евентуалне олакшавајуће околности, Савино хиротонисање за 
архиепископа и истовремено стицање самосталности српске цр-
кве није стигло као дар, већ као резултат дипломатске и монашке 
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мисије у којој је „велики део тога посла био његов лични успех”3. 

Тако је путања од принца, преко монаха до архиепископа и најна-
ционалнијег свеца, била и путања за огромну већину Срба Савина 
времена, испоставиће се и оводанашњег, у ортодоксну православ-
ну форму хришћанства. 

Успјех носи славу али и доноси много непријатеља. У заносу 
немоћи и мржње оних који нису могли уништити епохално дје-
ло, из кога се црпила снага за обични опстанак националног срп-
ског бића, организовано је спаљивање култних моштију. Био је то 
и покушај да се спријечи мисао о слободи, развијана кроз буне и 
устанке на пограничним и сјеверним границама Турске импери-
је. Репресија је стварала нову снагу и гомилала је у колективном 
народном духу. Када су уништени многи манастири из којих се 
ширила Савина слободарска идеја као веза са јаком, самосталном 
државом и црквом времена Немањића, чије је јединство гаранто-
вало и опстанак, преостало је развијање мотива у форми народ-
них умотворина. Борба за очување сјећања на славну прошлост 
предака, Немањића и косовских јунака, наметнута и изнуђена, 
изњедрила је завидна умјетничка народна остварења. Потребно 
је било само мало слободе или основних људских права која су 
ограничена турским законом о хришћанској раји, па да све оно 
што се обликовало као усмено стваралаштво покаже колективну 
стваралачку снагу. Та незаустављива бујица народних емоција и 
расположења с Краџићевим сакупљачким радом угледала је свје-
тлост дана. Полугласно пјевање, дозвољено српском народу само 
по кућама, према изводима из збирке закона „Канун-и-раја за хри-
шћане и Јевреје”, није била довољно снажна препрека, колико ју 
је желио окупатор, да утихне и престане веза са Светим Савом и 
Немањићима, Косовским бојем и јунацима. Ако турски зулумћари 
нису знали и разумјели о чему Срби пјевају и какве поруке шаљу 
уз струне гусала са сијела и слава, могли су то сазнати од превера-
ната, који су се грчевито борили да забораве и притом сопствени 
заборав наметну, кроз силу и власт, својим непоколебљивим суна-
родницима. Страдања и патње производили су нове мотиве, који 
су са већ старим мотивима славное прошлости, ковали, у жељи за 
слободом, јединствена умјетничка народна остварења каквим би 
се поносиле највеће европске књижевности. 

Публикације у Србији, Црној Гори, Војводини, Далмацији, 
Загребу, Карловцу, Бечу, па и у неким подручјима удаљенијим 

3  Тарнанидис, Јоанис, „Колико је св. Сава као личност могао да утиче на остварење автоке-
фалије српске цркве”, Сава Немањић – Свети Сава, САНУ, Историја и предање, Научни 
скупови, Књ.VII, 62.
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од Херцеговине и Босне, посебно Вуков сакупљачки рад, имали су 
утицаја да се у неким часописима који су штампани посљедњих 
година турске власти или почетком и током аустроугарске оку-
пације (Дабробосански источник, Босанска вила, Гласник земаљ-
ског музеја, Отаџбина) почињу интензивно објављивати народне 
умотворине. Кроз фолклор и етнографско његово тумачење дат 
је значајан допринос одбрани доказа „да су Босна и Херцеговина 
од давнина српске земље, да су то насљедне земље Светога Саве”. 
Из тога су настајали „доминантни књижевни облици овог, првог 
дијела нове српске књижевности у БиХ: записи легенди, предања 
и народних вјеровања, историјска проза, а онда и антропогеограф-
ски и етнографски радови”.4 О Херцеговини, „бановини Светог 
Саве”, о наследству Босне и Хецеговине, „Светог Саве дедовине”, 
о народном духу „широм поносне Босне и земље св. Саве”5, испје-
вани су многи стихови, испричане легенде и предања, записани 
извјештаји са многих светковина (Савиндан, Видовдан, освећење 
цркава, разни јубилеји), са хуманитарних и добротворних акција, 
изградње школâ, бележени су путописи, записи о мјестима и ма-
настирима. Када су у питању народне умотворине свих облика и 
врста, у „Босанској вили” најчешће су оне у којима се говори о Све-
том Сави. Ми смо забиљежили око 645 разноврсних краћих и ду-
жих текстова и биљешки о Светом Сави или поводом Светог Саве. 
Предњаче народна предања, светосавске бесједе и искази добро-
вољних прилога, прикупљани у добротворне сврхе при обиљежа-
вању Савиндана, мотиви из житијâ које су умјетници обрађивали 
надахнути ликом и дјелом свеца, епске и лирске пјесме, и слично. 
Аутентичност, разноврсност мотива и форми, обимност, култур-
но-умјетнички и историјски значај, као и вишевјековно присуство 
и развој, и посебно услови у којима је настала сва та грађа усменог 
и писаног облика дају могућност да се у књижевноисторијском и 
књижевнотеоријском смислу говори о покрету у коме су настали 
и развијали се различити родови и врсте. Именујући га као Свето-
савски покрет, Саџак истиче да је „условно” ово „правац”, те да је 

„по броју Вукових настављача, националних ентузијаста и књижев-
них почетника најбројнији”, а према заступљености насловљава се 

„по Босанској вили”.6 Ријетки су бројеви „Босанске виле” у којима 
се не помиње национални светац. 

4  Саџак, Младенко, Периодизација српске књижевности у БиХ, Крајина, часопис за књижевност 
и културу Бања Лука, 9/2009/10, 31–32, (Јесен–зима ), 36–37.

5  „Суза”, Босанска вила, 7/1891, 23 (15. XII), 359–360.
6  Исто, Саџак, Младенко, 37.
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Б. Светосавске прославе
Одлуком Совјета Књажества Србског, с почетка јануара 1840. го-
дине, Свети Сава је озваничен као школска слава, а Савиндан, дан 
његове смрти (14. јануар по старом, 27. јануар по новом календару), 
одређен је као дан славе. У народној и црквеној традицији оби-
љежавање Светог Саве трајало је у практичном смислу од његове 
смрти и преноса моштију у Милешеву. Нема сумње да су Светом 
Сави посвећиване литургије, о њему пјеване пјесме, причане разне 
легенде и препричавана његова житија. Свака српска кућа у ко-
јој се проповиједало православље имала је свијест о Светом Сави и 
његовом историјском, али и светитељском лику, који је обликован 
умјетношћу народних стваралаца. Обиљежавање Савиндана, озва-
ничено државним прописом, почело је добијати одређену форму 
с разноврсним програмом. У томе је испољена огромна љубав и 
стваралачка енергија ученика, просветних радника, занатлија, 
угледних људи, различитих умјетника, ентузијаста. До изражаја 
су дошла разна удружења културног и националног предзнака, 
организована с намјером да сачувају и представе богато традици-
онално народно стваралаштво, организују и хомогенизују народ, 
посебно у поробљеним српским државама као што је била Босна 
и Хецеговина. Уништавање обесправљеног српског националног 
бића разним репресивним поступцима или давањем повластица 
онима који су званично прелазили на ислам, као и слободарски на-
ционални дух који се незаустављиво ширио из слободних српских 
држава, Србије и Црне Горе, и са подручја на којима су Срби били 
национално и културно добро организовани, Војводине и донекле 
Далмације, уз снажну свијест о уједињењу српских држава, проу-
зроковали су честе оружане устанке. Суочена са немирима у скоро 
цијелом царству, турска власт дозвољава почетком XIX вијека рад 
културно-образовних установа. Чак се у званичној штампарији ко-
ристи ћирилица. Ови почетнички и надзирани уступци давали су 
наду да ће се права проширивати и истовремено су охрабривали 
на нове и жешће устанке. Сан о слободи и рушењу турског роп-
ства прекинуо је Берлински конгрес.

Дајући нешто шире опште слободе, нова окупациона власт, 
захваљујући развијеном чиновничком апарату, примјењује дуго-
рочне мјере које у одређеним сегментима остављају теже посљеди-
це од турског Канун-и-раја. Започете подјеле Срба на православне, 
католике и муслимане, Калајева влада је продубила на формира-
ње националних заједница у оквиру којих је изазвала нове под-
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јеле на социјалној основи.7 Као најбројнији народ са изграђеним 
националним осјећајем који је везан за Српску православну цркву, 
Срби су доживљени као реметилачки фактор. Сусједне српске зе-
мље, Србија и Црна Гора, имале су огроман утицај на већинско 
српско становништво у БиХ, а идеја о уједињењу, иако практично 
осујећена окупацијом и анексијом, добијала је нову снагу у мла-
дој и школованој српској интелектуалној елити, предвођеној про-
свјетним радницима. Калајева влада осмислила је посебан удар на 
светосавску Српску православну цркву, као институцију с чврстом 
и дугом традицијом, на коју се народ са сигурношћу могао осло-
нити. У покушају да се прекину везе са црквеном организацијом у 
Србији, шири се измишљена теорија по којој је на територији Бо-
сне дјеловала самостална црква босанска чији вјерници нису били 
православци. Ово је очигледан покушај негирања јединствене све-
тосавске православне цркве у Босни. Да би се одбранио идентитет 
Српске православне цркве, Вила (током 1892. године у 30 бројева) и 
Дабробосански источник (у неколико бројева у 1891. години) објави-
ли су научне аргументе помоћу којих су доказали непосредну везу 
и јединство православне Цркве српског народа у Босни и у оста-
лим српским државама.8 Политичким погодбама са Цариградом и 
Васељенском патријаршијом, Влада је издејствовала право да име-
нује и разрјешава митрополите. Ту нагодбу први је осјетио оми-
љени митрополит Сава Косановић, књижевник и дугогодишњи 
сарадник Вилин. У низу поступака, облика и начина уништавања 
српског националног бића, смишљена је и нова нација под нази-
вом „босанска”, која је подразумијевала синтезу већ расточеног 
српског национа, али овог пута у нови недефинисани и неспојиви 
топоним. Исти пут одређен је за српски језик, који добија званич-
ни назив – босански језик, а ћирилица одредницу – босанчица. И 
поред тешког положаја „реметилачког фактора”, долази до, у од-
носу на прошла времена, процвата културног и духовног живота 
(оснивају се просвјетна, културно-умјетничка друштва, штампају 
се новине, часописи, календари и годишњаци, подижу се српске 
школе и библиотеке, граде се цркве и домови, организују се вјерске 
и културно-забавне манифестације и покрећу разне добротворне 
и хуманитарне акције. Најзначајније просвјетне културно-забавне 
манифестације су светосавске и видовданске прославе.

Тешко је утврдити годину од које је почело обиљежавање 
Савиндана на територији БиХ. У другом броју „Босанске виле” 
за 1889. годину, објављен је податак да једна сарајевска школа 

7  Видјети опширније: Саџак, Младенко, наведено дјело, 48–50.
8  Босанска вила, 1892, Дабро-босански источник, 1891.
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као заштитника слави Светог Саву „још од прије тридесет годи-
на (или) од како је отворена”9. Светосавска прослава забиљежена 
је и у „Сарајевском цвјетнику”, у издању с почетка 1869. године. 
Према овим, нама расположивим подацима, школе су славиле 
или обиљежавале Светог Саву као вјерску славу или просвјетите-
ља, заштитника школа и ђака још у турском периоду, одмах након 
званичног проглашења за школску славу у Србији. Полазећи од 
значаја Светог Саве и програмске оријентације часописа која није 
експлицитно објављена, први уредник и један од Вилиних покре-
тача дао је, по нашем мишљењу, имплицитан одговор на будућу 
уређивачку концепцију листа у тексту Значај и постанак светосав-
ске бесједе у нас Срба.10 Апелујући на јединство народа у тешком 
судбоносном времену, Калуђерчић позива на светосавске бесједе 
јер ће се на њима „српски дух” све више и више будити. Указујући 
на славну прошлост, која треба да буде мотив и форма будућно-
сти, он их повезује светосавском везом. „Још од старина – од пам-
тивијека – од како се зна за Србина – било је увијек ‚збора‘ – било је 
‚договора‘, било је ‚сијела‘”. Калуђерчић појмове „збор”, „договор” 
и „сијело” истиче наводницима. То је, заправо, истицање важно-
сти значења ових појмова кроз саборност наше цркве посредством 
утемељивача Саве. Збор и сијело су својеврсни синоними, иако 
сијело представља мању групу људи или мањи збор – скуп. До-
говор и јесте оно што је потребно нашем народу, и тада једнако 
као и сада. Договор на Савиндан представља снажну моралну и 
национално-вјерску обавезу и мора да буде важан и озбиљан, од 
интереса за народ – националан. Уз то, светосавски програм на-
кон „службе божије” настављан је другим садржајима, па би се 
тако „народ не само духовно, него и тјелесно кријепио”, што би 
код Срба било „оно што су у Грка биле олимпијске игре”. Поента 
овог апела јесте у томе „да су зборови и од већег значаја били по 
Србе”, о чему „свједочи нам онај збор у селу Такову, који је уродио 
плодом, да Срби данас имају своју краљевину”; тај став предста-
вља значајан дио будуће концепције листа и право је чудо како је 
остао нецензурисан од стране будног ока политичко-полицијског 
режима Монархије. Збор, сијело и договор подсјећају на Његошев 
Горски вијенац, те их с њим доводимо у везу. Обје Скупштине, прва, 

„уочи Тројичина дне на Ловћену”, и друга, „Скупштина о Мало-
ме Госпођину дне на Цетињу, под видом да мире неке главе”, јесу 
зборови на којима се бесједи пјесмом о народним приликама, или, 
како то Вук каже, о народној „ползи”. Свјестан економског и ду-

9  „Књижевне и културне биљешке”, Босанска вила, 4/1889, 2 (16. I), 31.
10  „Значај и постанак светосавске бесједе у нас Срба”, Босанска вила, 1/1886, 2 (1. I), 26–28.
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ховног кошмара који је вијековима стимулисан разним ефикасним 
мјерама окупаторских режима и опасности од потпуног растакања 
национа, Калуђерчић поручује: „Дижимо духовне споменике, које 
не може вријеме потрти, који ће се сваке године све више и више 
усавршавати – све више и више учвршћивати – све више и више 
распрострањивати!” Најбитнији духовни споменик треба уста-
новити кроз „светосавске бесједе” националном симболу, Светом 
Сави, „најзаслужнијем мужу”, јер је он „очувао српско име и „ нас 
утврдио у православљу”, а „подигао [је и] српске школе”. Очување 
националне самобитности кроз видовданске и светосавске просла-
ве у народу је прихваћено као „покрет за просвјетни, национални 
и културни препород; од њих започињу борбе за школску и цр-
квену аутономију”.11 Ова борба добила је снагу у народу предво-
ђеном многим национално-духовним и академским удружењима, 
организованим по угледу и подстицају из Србије, Војводине, Беча 
па и Загреба. 

Биљежећи прецизно и педантно сва дешавања, Вила постаје 
не само формални хроничар већ брижљиви, педантни и ревносни 
аналитичар свога времена. То важи и за црквено-школске облике 
светосавских свечаности, у чијем средишту су светосавске бесједе 
са богатим програмом. Праћење ових манифестација Вила започи-
ње најавом, већ у другом броју, од 1. јануара 1886. године. Обавје-
штења о одржавању бесједа не своде се искључиво на информа-
тивни карактер, већ се бираним стилом скреће пажња на значај 
манифестација. Извођене су након свечаних црквених литургија 
у тијесним школским просторијама или простору намијењеном 
за културно-забавне манифестације. Почеци програма су били 
углавном унифицирани, а састојали су се од поздравног говора, 
Химне Светом Сави и надахнуте бесједе о лику, дјелу и значају све-
ца. Патетичне говоре с националним нагласком и патриотским 
порукама држали су просвјетни радници, свештеници, угледни 
грађани, привредници, трговци и примјерни ученици. Покретач, 
уредник и власник „Босанске виле” учитељ Никола Т. Кашиковић 
здушно се залагао радећи на организовању и ширењу светосав-
ских бесједа. Као добар познавалац прошлости српског народа, 
садашњег тешког положаја и неизвјесне будућности у окупацији, 
Кашиковић је у говору на светосавској прослави у Сарајеву под-
сјетио на славну прошлост, „петовјековне патње и робовање наше, 
нашу неслогу и раздор – коме још ни данас није клица угинула”.12

11  Саџак, Младенко, Исто, 53. 
12  Босанска вила, 4/1889, 2 (16. I), 31.
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Говори су се кретали у оквиру Калуђерчевог манифеста изне-
сеног у надахнутом тексту о значају светосавских бесједа. Уз про-
грамску разноврсност, запажа се и разноврсност састава домаћих 
и страних учесника и посјетилаца. Обиљежавање Савиндана није 
протицало без дјеце школског узраста. Ученици су, у оквиру својих 
црквено-школских организација, уз помоћ свештеника и учитеља, 
често организовали и приређивали комплетан програм посвећен 
првом српском просвјетитељу. У надахнутим и зрелим освртима 
на славу Немањића и ропство под Турцима, ученици упућују по-
руке о неопходности српске слоге. „У руку лучу и расвијетлимо 
мрак, да видимо једном шта мути у нашим жилама крв Немањића 
Саве!”,13 узвикнуо је Гојко Радић, ученик VIII разреда гимназије у 
Сарајеву. Његов колега Јован Кнежевић, ученик IV разреда Бого-
словског училишта у Рељеву, „држао је пригодан говор о животу 
и раду св. Саве”.14. Програм светосавске бесједе у Босанском Новом, 
осим поздравног говора мјесног пароха и народног гуслара, извели 
су ученици од I до IV разреда. Такође, говор о Светом Сави упри-
личио је ученик Симо Кондић.15 Ученици су приређивали шаро-
лик програм, од Химне Светом Сави, рецитацијâ домаћих пјесника 
(Змај, Радичевић, Илић, Шантић, Јакшић, Сундечић, Кашиковић, 
Милутиновић), различитих патриотских народних пјесама које су 
извођене појединачно, у два гласа или хорски, па до позоришних, 
обично шаљивих дјела. Ученици су светосавским прославама, сво-
јом организацијом и непосредним учешћем, давали образовни и 
просвјетни карактер. То је амортизовало политичко-национал-
ни набој, чиме су, највјероватније, избјегаване забране или неке 
друге репресивне мјере континуираних окупација. Васпитавањем 
ученика у светосавском духу, црквено-школске организације, ака-
демска и пјевачка удружења и приређивачки одбори светосавских 
свечаности јачали су духовни, вјерски и национални идентитет.

Међу учесницима, посебно у већим градовима, има и оних 
који нису православци. Њима се публика захваљивала посебним 
овацијама. „Свакоме ће, држимо, бити драго кад види е брат Љу-
бовић, као мухамеданац, судјелује на српској слави па још са гу-
слама и нашом народном пјесмом”.16 Муслимани су, без обзира на 

13  „У славу св. Саве”, Источник, 16/1904, 3 (15. II), 40.
14  „Извјештај српско-православнога богосл. училишта у Рељеву”, Источник, 13/1899, 18 (30. 

IX), 284.
15  „Књижевне и културне биљешке”, Босанска вила, 3/1888, 5 (1. III), 78.
16  Босанска вила, 4/1889, 1 (1. I), 15. На многим приредбама учествују „браћа” муслимани или 

„мухамеданци”, за које се обично каже да су Срби јер су се тако изјашњавали. Нпр., у другом 
јануарском броју за 1889. г. на 32. страни пише: „Бијаше нам врло драго кад међу гостима 
спазисмо одличнога Мухамеданца и књижевника српскога Мехмед-бега Капетановића”. 
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њихово вјерско опредјељење, чести учесници, гости и приложни-
ци свечаности. Није то само израз добросусједских односа, већ и 
поштовања култа Светог Саве.

Католици су такође учествовали, претежно као гости и при-
ложници, на светосавским бесједама. У извјештају о светосавској 
прослави у Варцар-Вакуфу (Мркоњић Град) из 1888. г. пише да је 
на забави било „доста браће римокатолика са фамилијама, а и ли-
јеп број наше браће мухамеданаца”.17 Међутим, култ Светог Саве, 
који симболизује српство, није одговарао новом национално-вјер-
ском профилисању. То је разлог ометања светосавске бесједе у Ја-
сеновцу.18 Пошто се тамошњим Хрватима није „свидјела” бесједа, 

„запалили су некакву сјенину” у близини цркве у којој се одвијао 
програм. У настојању да се прекине прослава, уз звуке ватрогасне 
трубе у порту је утрчао „војвода Шварц”. Међутим, публика, „зна-
јући марифетлук хрватски, пошто су и прошле године тако исто 
чинили”, избаци „војводу” из порте без прекидања програма. При 
обиљежавању тристогодишњице рођења Ивана Гундулића у орга-
низацији Српског академског друштва „Зора” из Беча, на Савин-
дан 1888. године, у програму су учествовала „братска словјенска 
академска друштва”, осим хрватског „Звонимира”.19 У овом смислу 
треба сагледати и неспоразуме између „Босанске виле” и „Glasa 
Hercegovca”. Слику Светог Саве објављену на насловној страни и 
пропратни текст „Босанска вила” је оцијенила као „распиривање 
мржње међу једнокрвном браћом” и прокламовање „вјерске не-
сношљивости”, јер Hercegovаc шири „хрватску идеју у војводини 
светога Саве”.20 

Међународни карактер светосавских прослава види се већ у 
првој биљешци. У програму у Сарајеву учествује својом свирком 

„6. пјешачка пуковнија краља румунскога, Карла I”, а у Фочи „ор-
кестар 4. батаљона 76. регименте”21. Страни учесници углавном су 
наступали по већим градовима: Беч, Пешта, Грац, Минхен, Теми-
швар, Чикако, Њујорк, Москва. Извођена умјетничка дјела нису 
строго везана за домаће умјетнике. Из програма издвајамо Шиле-
рово Јемство. У репортажи са видовданске приредбе коју је орга-
низовало пјевачко друштво „Слога” у Сарајеву, аутор са потписом 

По великом броју муслимана, добровољних светосавских приложника, интересантна је 
прослава у Бугојну из 1895. г., коју је Вила забиљежила у 8. броју на 127. страници.

17  „Светосавска прослава у Варцар-Вакуфу”, Босанска вила, 3/1888, 5 (1. III), 78.
18  „Српска забава у Јасеновцу”, Босанска вила, 9/1894, 5 (15. III), 79.

19  „Гундулићева прослава у Бечу”, Босанска вила, 3/1888, 4 (16. II), 63.
20  „Један оригиналан допис 'Glasa Hercegovca'”, Босанска вила, 5/1890, 13–14 (15–30. VI), 220.
21  „Биљешке”, Босанска вила, 2/1886, 2 (1. I), 31, 1894, 272.
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Б-ћ записао је да је изведена историјска представа Немања, што је 
ријетка појава у Сарајеву, за разлику од других мјеста у БиХ. Углав-
ном се приказују „француски и други преводи” разних „комеди-
ја”.22 Од страних музичких дјела издвајамо Моцартова, Вердијева, 
Понкинелијева, Зајцова, Штулцова, Хајдихова, а од домаћих Јенко-
ва, Пачуова и Мокрањчева.23 

Посебно поштовање према српском народу и Светом Сави 
одавале су поједине стране дипломате, војни и представници вла-
сти. Биљежимо: Јован Барон Апел, подмаршал, поглавар Земаљске 
владе24, г. Давид са супругом и кћерком, административни дирек-
тор г. Сауервалд и др. Присуство представника власти или давање 
прилога може се узети и као њихов хуманитарни и протоколарни 
гест. Традиционално пријатељство и разумијевање између српског 
и руског народа, па и оно из времена Светог Саве и касније турске 
окупације, настављено је и у вријеме „Босанске виле”. Запажа се, 
све до 1907. године, снажно присуство руских писаца у Вили. То се 
може тумачити утицајем руских реалиста на српску књижевност 
током XIX и почетком XX вијека. На светосавским свечаностима 
које су приређиване у Босни и Херцеговини, према нашим истра-
живањима, руски конзули боравили су два пута. Први пут, посје-
ту руског конзула Кудрјавеца светосавској прослави забиљежио 
је „Сарајевски цвјетник”. У знак подршке конзул је обећао годи-
шњу донацију од 1000 гроша.25 „Босанска вила” биљежи наредну 
посјету руског конзула Бакунина на светосавским бесједама у Са-
рајеву.26 Светосавске свечаности су биле прилике, како у српским 
земљама тако и у иностранству, Европи и Америци, да наш народ 
покаже свој национални и културни осјећај, своју богату историју, 
књижевна и музичка остварења, фолклор и етнографију. 

Бјежећи пред немилосрдним окупационим властима, прво 
Турцима, а потом Аустроугрима, спасавајући главу и у потрази за 
слободом, велики број родољуба и невољника напуштао је своје 
просторе. Долазећи у европске земље, Русију и Америку, нису се 
одрекли свог национа, културе и традиције. У нешто бољим ма-
теријалним условима, организовали су културно-умјетничка дру-

22  „Забава”, Босанска вила, 9/1894, 12 (30. VI), 189. Вила је много пажње поклањала преводилач-
кој књижевности, о чему је детаљно писао Дејан Ђуричковић у дјелу Босанска вила 1885–1914 
(књижевноисторијска студија), 416–440.

23  Босанска вила, 1888, број 4, 62–63; број 23–24, 374.
24  „Списак добровољ. прилога о св.савској прослави у Бихаћу”, Босанска вила, 3/1888, 10 (16. 

V), 160.
25  Видјети: Б. Трајковић, „Никола Т. Кашиковић”, Народна библиотека Србије, Београд, 2006, 

510.
26  „Свети Саво...”, Босанска вила, 4/1889, 2 (16. I), 31–32. и „Прослава св. Саве...”, Босанска вила, 

5/1890, 2 (31. I), 31.
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штва, градили цркве и школе. Њима је Свети Саво, национални 
симбол, био, као и у отаџбини, снажан интеграциони и кохезиони 
мотив. Уз славе, јединствено традиционално обиљежје Срба, лак-
ше се подносио нови менталитет и нови субјективни и објектив-
ни свијет. Светосавске прославе, по узору на навике из домовине, 
витализовале су дух, релаксирале прилагођавање и донекле при-
кривале огромне чежњиве раздаљине. Обиљежавање од Пеште, 
Беча, Граца, Минхена, Темишвара, Солуна, Москве, па до Чика-
га, Њујорка и Буте Монтана у Америци, дало је нови национални 
импулс. То је „загријавало срце неке необичне милине, неког не-
обичног усхићења и радости”.27 Свакако да су Срби имали шта да 
покажу Американцима „о светом Сави, његовом славном животу; 
о Душану и његовој славној сили; о Милошу и његовом славном ју-
наштву на Косову пољу; о крвавој петстољетној борби мукотрпног 
народа српског [...].”28

Светосавске бесједе имале су изразито хуманитарни карактер. 
Оне су на симболичан начин представљале стварни лик Светог 
Саве, његов лик из житија, легенди и предања. Присјетимо се ње-
гове помоћи сиромашним, немоћним и болесним, подјеле хране 
испосницима, ктиторске дјелатности и чудотворних поступака из 
предања. Култ развијен на историјским чињеницама и легендар-
ним предањима био је ауторитативан мотив. Уз то, што је и нај-
важније, само је тај мотив, уз косовски, могао мобилисати српски 
народ у друштвено-политичким условима окупација. Тај свето-
савски дух као резултат црквено-народне традиције покреће на-
ционалну ревитализацију. Изградња институција, цркава, школа, 
дјечијих забавишта, обиљежавање јубилеја, сјећања на историјске 
догађаје, подизање споменика значајним личностима, помагање 
сиромашних и талентованих ученика преко школских фондова и 
удружења, вршено је у значајној мјери добровољним прилозима 
прикупљеним на омасовљеним светосавским бесједама. Вила је, 
уз традиционалну српску солидарност, дала огроман допринос 
популарисању и организовању ових хуманитарних прилога. До-
бровољне прилоге нису давали само становници мјестâ у којима 
су се одржавале бесједе, већ и донатори из других, често удаљених 
мјеста. У извјештају Одбора светосавске бесједе из Власенице наве-
дено је неколико имена приложника из овог мјеста, док је огромна 
већина из Трста, Загреба, Фоче, Брчког, Сарајева, Кладња, Зворни-
ка, Зенице и других мјеста.29

27  „Светосавска прослава у Буте Монтани”, Босанска вила, 14/1899, 7 (17. IV), 94–95.
28  Исто.
29  „Исказ добровољних прилога у Власеницама...”, Босанска вила, 9/1894, 8 (30. IV), 127.
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Добро прихваћене светосавске свечаности кориштене су, 
како у Србији, Босни и Херцеговини, тако и у другим државама 
у којима су живјели Срби, и за, како смо већ истакли, обиљежава-
ње разних јубилеја, годишњица истакнутих личности и подизања 
споменика. Вила је то уредно биљежила. У Бечу, Српско академско 
друштво „Зора” славећи Савиндан уприличило је и обиљежило 
стогодишњицу рођења Вука Караџића, а у спомен Филипа Ви-
шњића прикупљен је приход за изградњу споменика, аутору „11 
најљепших пјесама” Вукове збирке.30 Године 1895. Српско академ-
ско друштво „Зора” је „држало бесједу у славу Војислава Ј. Илића”, 
а у Грацу је „Србадија” држала бесједу у спомен Љуба Ненадови-
ћа.31 На Савиндан је српска омладина, у оквиру светосавске бесје-
де, обиљежила тристогодишњицу рођења српског пјесника Ивана 
Гундулића, четрдесет година пјесничког рада Ј. Ј. Змаја, такође у 
организацији „Зоре”.32

С обзиром на политичке, материјалне, комуникацијске и кул-
турно-образовне услове у којима је живио српски народ, садржај 
програма светосавских свечаности и посебно бесједâ, о чему смо 
већ дјелимично говорили, био је разноврстан. Програми су почи-
њали литургијама посвећеним Светом Сави. Химну Светом Сави 
пјевали су ученици, а говоре о Светом Сави држали су и свештени-
ци. У неким случајевима, према Вилиним извјештајима, цјелокупан 
програм се одвијао у портама цркава. Обично су светосавске бе-
сједе одржаване у школама, домовима културе или у импровизо-
ваном тијесном простору у вечерњим сатима. Сам говор о Светом 
Сави садржавао је биографске податке, његов значај за СПЦ и срп-
ску државу, а тиме и за српски народ. Они су, такође, били пуни 
моралистичко-васпитних порука, религиозних осјећања, свечеве 
просвјетитељске функције, искушења кроз која је прошао народ у 
временима окупација, актуелних политичких тема, националних 
планова и ослободилачких жеља. У умјетничком дијелу програма 
рецитоване су пјесме познатих и, за сада, углавном анонимних пје-
сника, често локалних. Бирани су текстови с мотивима о Светом 
Сави или национално-религозног садржаја. Народне епске пјесме 
као симболи отпора кроз славну хиперболисану прошлост, коју 
су обиљежили храбри, праведни и слободоумни јунаци, биле су 
незаобилазни објекти супротстављања садашњости. Уз то су бала-
дични и романсни завршеци остављали јак утисак на посјетиоце 

30  „На дан св. Саве...”, Босанска вила, 2/1887, 2 (16. I), 32–33.

31  „Књижевне и културне биљешке”, Босанска вила, 10/1895, 2 (30. I), 31.
32  „Српско академско друштво Зора...”, Босанска вила, 3/1888, 1 (1. I), 16; 3 (1. II), 44–45; 4 (16. I), 

62–64; 5/1890, 1 (15. I), 16.
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бесједа. Најчешће су народни гуслари, на опште задовољство и 
буран дочек, пјевали различите варијанте пјесама о Светом Сави, 
затим песме Диоба Јакшића, Предраг и Ненад, Зидање Скадра на Бојани, 
Милош у Латинима, Зидање Раванице, Почетак буне на дахије, пјесме о 
Марку Краљевићу и Старини Новаку. Често су извођена драмска 
дјела Јована Стерије Поповића Скендербег, Тврдица, Лажа и паралажа, 
Милош Обилић, Зла жена, Максим Црнојевић Лазе Костића, „шаљиве 
игре” Косте Трифковића Избирачица, Честитам, Љубавно писмо и 
На Бадњи дан, историјска драма Немања Јована Суботића. Народне 
игре претварале су бесједе у опште весеље до раних јутарњих сати.

Током програма у већим мјестима организоване су томболе. 
Поред црквено-школских општина, светосавске свечаности ор-
ганизовала су пјевачка друштва („Слога”, „Стражилово”, „Срба-
дија”) и удружења („Матица српска”, Српско академско друштво 

„Зора”, српске читаонице, Друштво „Свети Сава”, Српска виша 
дјевојачка школа), као и одбори за обиљежавање Савиндана.

Најављујући светосавске свечаности објављивањем комплет-
них програма, а потом у наредним бројевима33 и детаљних извје-
штаја са бесједа и посебних исказа добровољних приложника са 
новчаним износима, постизан је позитиван ефекат. И то је допри-
нијело ширењу прослава и снажењу хуманитарног дијела бесједа.

Значај светосавских прослава је био немјерљив. Њима је по-
свећивана огромна пажња организатора, обично црквено-школ-
ске општине, понегдје и саме општине или удружења и друштва. 
Па и поред тога што су понекада програми били раздвојени – у 
црквама уз службу посвећену свецу обраћали су се свештеници, па 
и митрополити, говорима о значају националног свеца, а у школа-
ма су држане бесједе са, како смо већ истакли, богатим и разновр-
сним културно-забавним програмом – веза црквено-религиозног 
и школско-просвјетног карактера је била чврста, без границе, јер 
је проистекла из основних животних дјелатности Светога Саве. 
Обично је после службе организована литија до школе у којој је 
настављан програм. О његовању јединства цркве и школе говори-
ло се и на бесједама. Тако је млади учитељ Тривун Зец на бесједи 
у Илијашу, поред школских тема О важности школе и њеног образо-
вања; Како и којим начином може кућа олакшати рад школски, одношај 
између куће и школе; Препорука народу да редовно шаљу ђецу у школу, 
говорио и о национално важној теми Школа као прва другарица цр-
кве.34 И сам политички и економски положај народа производио је 

33  У 1894. години Искази добровољних прилога са светосавских бесједа штампани су током цијеле 
године. То говори колики је значај Вила придавала овим манифестацијама. 

34  „Са Илијаша.”, Босанска вила, 4/1889, 5 (1. III), 79–80.
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јединство духовног, религиозног, културног и образовног система 
и процеса.

Бесједе су показале национално јединство у Босни и Херце-
говини (присуство и учешће других конфесија, нарочито мусли-
мана), али и назнаке будућих дубоких подјела у поступку претва-
рања конфесија у национе које је започела Отоманска империја, 
а снажно подржао аустроугарски окупациони режим. Обиљежа-
вања и слављења Светог Саве постала су традиционална. Ако би 
бесједа изостала, као што је то било у Сарајеву, 1897. године, усли-
једила би снажна критика од стране „Босанске виле”. 

Осим Виле, и други часописи и информативна гласила, неки 
и временски знатно раније, преносили су извештаје са ових значај-
них манифестација, и на тај их начин подржавали. У том смислу, 
уређивачка политика овог листа имала је добре примјере. Иско-
ристивши започети посао, Вила је, захваљујући национално изгра-
ђеним оснивачима, уредницима и члановима редакције, својим 
текстовима о обиљежавању Савиндана, дала допринос ширењу 
манифестација и њиховом националном прихватању. Она није, 
као други часописи и новине, осим Дабро-босанског источника, пре-
носила светосавске прославе искључиво информативно. То нису 
биле најаве вијести или збир вијести о догађајима из просвјете, 
политике, религије, културе, унутарнационалних односа, забаве, 
школства и слично. Ријеч је о добро осмишљеним информатив-
ним репортажама у чијем садржају се налазе, поред вјерног прено-
шења догађаја, исфилтриране културно-националне поруке. Њи-
хова промоција је на овај начин акцентована. Друга битна разлика 
или предност у односу на друге, налази се у улози покретача и 
уредника Вилиних. Присјетимо се Калуђерчићевог текста Значај 
и постанак светосавске бесједе у нас Срба, у коме он одређује један 
важан дио будуће уређивачке политике. Као оснивач, уредник и 
власник, Никола Кашиковић је оставио најдубљи траг у животу 
Виле. Он се посебно ангажовао на организовању светосавских све-
чаности на којима је учествовао, обично држећи бесједе, али и као 
редован гост, не само сарајевских већ и академија широм БиХ. Из-
вјештај са прославе у Сарајеву на којој је бесједу држао Кашиковић 
потврђује говор „пун пјесничког заноса”, какав се највјероватније 
до тада никад није „код нас чуо”. Он је истакао славу Душанову и 
петовјековне патње, „нашу неслогу и раздор – коме још ни данас 
није клица угинула. Међутим, иза Светог Саве стала је српска шко-
ла, у којој ће се сачувати светосавски завјет.”35 Кашиковић под све-
тосавским завјетом није подразумијевао само све вриједности које 

35  Босанска вила, 4/1889, 2 (16. I), 31.
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смо наслиједили као резултат Савина труда и рада, већ цјелокупну 
српску прошлост, историју и културу. Свој допринос светосавским 
свечаностима, које су донијеле, уз друге манифестације, национал-
ни и културни процват, Никола Кашиковић је исказао и уступа-
њем неограниченог простора у „Босанској вили”. На крају, и сам је 
написао много извјештаја, које обично није потписивао. И Стеван 
Калуђерчић је, поред већ помињаног текста о постанку и значају 
бесједа, био чест говорник на прославама. Он је, према извјештају 
из 1889. године, „лијепим говором [...] жигосао лажно родољубље”36 

које се појавило у народу. Oвдје је под „лажним родољубљем” Ка-
луђерчић највјероватније подразумијевао оне који су се деклара-
тивно залагали за националне интересе, а у суштини су били уз 
режим или пак њихово залагање није било на потребном нивоу. 
Ако се анализира његов говор на школској слави из 1890. године, 
који је изазвао полемике и неспоразуме са Источником37, сазнаће-
мо о неколико важних негативних појава које су наносиле штету 
српским интересима. Након осврта на значај Светог Саве, „првог 
српског учитеља и владике”, који је „српску школу основао” и њој 

„сав свој живот посветио”, Калуђерчић критикује неслогу због које 
пропадају постојеће школе. Он је указао на потребу за оснивањем 
више српске дјевојачке школе, јер дјевојке одлазе у школе у којима 
не уче српску историју и језик. Калуђерчић је искористио обиље-
жавања Савиндана да би указао, пред великим бројем присутних, 
на потребу за формирањем националних школских установа како 
би се његовао и сачувао од насртаја власти светосавски национал-
ни идентитет. Уз бесједе и поздравне говоре, он је и уљепшавао 
својим „умиљатим пјевањем” светосавски програм.38

Дабро-босански источник (1887–1910), лист за црквено-просвјет-
не потребе српско-православног свештенства у Босни и Херцего-
вини, преносио је извјештаје са светосавских бесједа. За разлику 
од Вилиних, извјештаји су били нередовни и сведени годишње на 
неколико већих мјеста. Обично су штампане бесједе свештених 
лица, ученика Српско-православног богословског завода у Рељеву, 
предсједника Српско-православних црквено-школских општина 
и ученика црквено-школских организација. Дјелимично друга-
чији приступ светосавским свечаностима проистиче из карактера 
и намјене овог гласила. Из њихових националних оријентација, 

36  Исто.
37  Дабро-босански источник је објавио у јануарском броју за 1890. г. извод говора Стеве Калуђер-

чића из којег је избацио неке дијелове. Незадовољан овим поступком који је дао „други тип 
говору”, Калуђерчић се у Вили од 15.фебруара одрекао говора, „јер је изопачен”. 

38  „Биљешке”, Босанска вила, 1/1886 , 2 (1. I), 31, „Програм светосавске бесједе...”, Босанска вила, 
4/1889, 2 (16. I), 31.
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културно-просвјетне Вилине, и црквено-националне Источникове, 
види се да ће имати додирних тачака у уређивачкој политици. На-
ционално је већ подразумијевало поистовјећивање црквено-рели-
гиозног и школско-просвјетног карактера. „Босанска вила” је пра-
тила све форме манифестација, а Источник само оне које су имале 
религиозни карактер или су биле под окриљем црквене и цркве-
но-школске организације. Извјесну селекцију у Источнику је при-
казао Петар С. Иванчевић, јеромонах гомионички и српски учи-
тељ, иначе дугогодишњи сарадник Вилин. Он се у тексту „Послије 
св. Саве”39 залаже за искључиво национални програм светосавских 
бесједа. Значи да ни у културно-забавном дијелу не треба „трпати 
туђе игре” јер је Свети Саво „чисто српски народни светац”. Ме-
ђутим, као што смо видјели, програми су били разноврсни. То се 
посебно односи на веће градове и на прославе изван српских зема-
ља које су организовала српска удружења и савези. Нови живот-
ни токови, нове комуникацијске везе, нови погледи и струјања у 
умјетностима нису издржали препоруку Иванчевића.

Петогодишње излажење у Бечу „Српске зоре” (1876–1881), 
илустрованог листа за забаву и поуку, показало је снагу и смисао 
организовања Срба у центру Монархије. Оно што су могли и што 
им је дозвољено стриктно је ограничено на културу. Па и у том 
ограничењу нађен је начин испољавања националног бића. Све-
ти Саво је као национални симбол био веза са домовином и на-
ционалном припадношћу. Зора је редовно извјештавала о разним 
начинима обиљежавања Светог Саве, непуних десет година при-
је „Босанске виле”. Поред бесједа, о Савиндану су организоване и 
друге свечаности, годишњице и јубилеји познатих српских лично-
сти у организацији Академског друштва „Зора”. На светосавској 
бесједи организованој поводом двадесетпетогодишњице смрти 
Бранка Радичевића40 у Бечу, приређен је богат културно-забавни 
програм од стране „Зоре” и многих других „словенских” и ње-
мачких друштава. „Српска зора” је преносила претежно кратке 
извјештаје, углавном информативног карактера. Тако је на Светог 
Саву слављена тридесетогодишњица књижевног рада „вредног 
књижевника српског” Ђуре Даничића и петнаестогодишњица 
рада Академског друштва „Зора”; стогодишњица Лукијана Му-
шицког у Бечу у организацији „Зоре” и у Грацу у организацији 

„Србадије”; четрдесетогодишњица пјесничког рада Ј. Ј. Змаја; сто-
годишњица од рођења Симе Милутиновића Сарајлије у Грацу у 
организацији друштва „Стражилово”; стогодишњица првог срп-

39  Босанско-херцеговачки источник, 8/1894, 1 (I), 25.
40  „Светковина”, Српска зора, 4/1879, 1 (I), 16.
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ског романописца Милована Видаковића.41 Зора је извјештавала и 
о обиљежавању Савиндана у Новом Саду и Београду. Извјештаји 
се односе на светосавску бесједу омладине новосадске гимназије и 
хуманитарну забаву омладине београдске гимназије у корист по-
родице покојног Ђуре Јакшића.42 Светосавске активности Матице 
српске Зора је редовно преносила. Углавном је ријеч о годишњица-
ма и споменима: Ђури Јакшићу, Стевану Љубиши, Илији Коларцу 
и Лукијану Мушицком; написи су информативног карактера43.

Часопис Босна, „гласник потлаченог српства”, који је штампан 
у Шапцу, обиљежавање Савиндана преноси искључиво инфор-
мативно. Забиљежили смо неколико примјера који се односе на 
обиљежавање стогодишњице пјесника Симе Милутиновића Са-
рајлије и Лукијана Мушицког у Бечу на Савиндан у организаци-
ји Српског академског друштва „Зора” и у Грацу у организацији 
друштва „Србадија”.44

Новосадска Матица (1865–1870), „лист за књижевност и заба-
ву”, давао је и шире изводе светосавских бесједа. У фебруарском 
броју из 1867. г. на насловној страни штампана је бесједа професо-
ра Николе Вукићевића, уприличена поводом педесетогодишњице 

„учитељиштва” српског. Говор је обојен патриотском патетиком, 
мотивисан дјелом Светог Саве и јунацима косовским. Према извје-
штајима, светосавске програме са бесједама организовали су про-
свjетни радници, ученици и омладина.

Са ових неколико примјера часописа који су штампани прије 
појаве „Босанске виле”, покушали смо укратко да упоредимо на-
чине и сврху обиљежавања Светог Саве у другој половини XIX ви-
јека на српским окупираним територијама и у неким европским 
центрима. Он је, очигледно, био национални ослонац и нада у те-
шким временима. Наметнуту борбу за вјерску и националну ауто-
номију прихватили су свештеници, учитељи, трговци и занатлије 
у оквиру разних удружења (црквено-школских, српско-православ-
них, пјевачких, читаоничких, учитељских, женских, академских 
итд.). Уз обиљежавање Светог Саве представљана је богата наци-
онална традиција из које су упућиване поруке о слози, погубним 
раздорима, окупацији и на крају живој вјери у слободу и уједиње-
ње свих српских држава. Пут ка националној и вјерској слободи 
подразумијева присјећање на узоре из блиске и даље националне 
прошлости: на утемељиваче државе и аутономије цркве (Немањи-

41  Српска зора, 2 /1877, 12 (XII), 287; 3 (III), 72; Српска зора, 5/1880, 1 (I), 1.
42  „Свечаности”, Српска зора, 1/1876, 1 (1. I), 25; Српска зора, 4/1879, 2 (II), 38–39.
43  Српска зора, исто, 38–39.
44  Босна, гласник потлаченог српског народа, Шабац, 3/1891, 2 (11. I) 4; 2/1877, 3 (III), 72.
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ћи и Свети Саво), на значајне догађаје (Косовска битка) и истакну-
те личности из области религије, културе и науке (Сава Косановић, 
Милован Видаковић, Лукијан Мушицки, Бранко Радичевић, Вук 
Караџић, Петар Петровић Његош, Ђура Јакшић, Јован Јовановић 
Змај, Симо Милутиновић Сарајлија, Карађорђе итд.), годишњице 
удружењâ (учитељских, занатлијских, културно-умјетничких дру-
штава и савеза). Светосавске свечаности су постале централне при-
лике за jaчање националне свијести кроз исказивање националне 
и културне традиције, чије представљање треба да уједини и пру-
жи отпор денационализацији, исфорсираној од стране супериор-
нијих завојевача. Појаву неколико часописа (листова) – за књижев-
ност, науку, поуку и забаву, јер су политичка гласила и политичке 
теме били забрањени – ваљало је искористити за увијене форме 
политичке борбе. Испоставило се да су, и поред честих интервен-
ција цензора, мучних полицијских и судских тортура над уредни-
цима и власницима, одшкринута врата довољна за реализацију 
идеја о националном препороду. Економска, образовна и култур-
на заосталост повећали су до неслућених размјера ауторитет пи-
сане ријечи. О часописима се причало, читани и препричавани 
текстови стварали су нове и освјежавали сећања на старе хероје и 
јунаке. Mоже се само претпоставити колико су интересовања иза-
зивали извјештај о обиљежавању Светог Саве у Србији, посебно 
онај из Београда, у коме се наводи да је прослави у Великој школи 
присуствовао „Kраљ Милан са Престолонаследником”. Срби су, 
у општој обесправљености и сатанизацији, добили могућност да 
пишу о себи и својим интересима. Тиха пјесма и прича из леген-
ди и предања, ограничена од турског Канун-и-раја, претворила се 
у громогласно пјевање и причање. Сав тај фолклорни материјал, 
опредмећен у писаној форми, брзо се ширио и учио. Покрет је, по-
што се више није могао зауставити и утишати, стигао и до најза-
баченијих и најзаосталијих насеља. Како смо већ истакли, Свети 
Саво је био снажан мотив за национално и културно уздизање. Све 
разлике и несугласице унутар српског националног бића, које су 
настајале као резултат социјалног и образовног фактора, оставља-
не су по страни пред светосавским позивом.
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Ристо Василевски

СЕЋАЊЕ НА МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА

Кад оде песник, као да оде део светлости, бар сноп светлости ко-
јом је зрачио његов песнички и људски ореол. Тај ореол, наравно, 
нема свако ко пише, као што свако световно лице не може постати 
светац, и добити ореол који ће сијати после његове смрти. Ореол 
Миодрага Павловића упаљен је давне 1952. године појавом њего-
вих култних 87 песама. Од тада, од тог великог датума савременог 
српског песништва, готово да нема жанра у којем се није остварио 
на врхунском нивоу: био је песник, приповедач, романсијер, есе-
јиста, драмски писац, преводилац, ненадмашни антологичар и 
тумач песништва. Али, пре свега, био је песник и есејиста, неспо-
ран класик српске поезије и песничког мишљења, у рангу највећих 
европских и светских песника и мислилаца. Књиге које је објавио 
тешко је набројати. Међу оним песничким истичу се Стуб сећања, 
Октаве, Млеко искони, Велика Скитија, Хододарје, Заветине, Видов-
ница, Дивно чудо, Улазак у Кремону, Књига староставна, Рајске изреке, 
Живот у Јарузи, Питао сам светлост, Несразмере старе и нове, а међу 
књигама есеја издвајају се Осам песника, Поезија и култура, Поетика 
модерног, Поетика жртвеног обреда, Говор о ничем, Храм и преображење. 
Култном и прекретничком се сматра и његова Антологија српског 
песништва (од 13. до 20. века). у којој је уношењем у избор најстари-
јих српских песника први пут успоставио континуитет и вертика-
лу српске поезије од њених почетака до краја 20. века.

Како је критика давно приметила, поезија Миодрага Павло-
вића дубоко залази у националну историју и национални мит, у 
словенску митологију, али и у библијска времена. Креће се по хра-
мовним просторима и у њима сакупља плодове вере и искуства. У 
њој су испреплетени историја, филозофија, уметност, митологија... 
И готово свуда се осећа неко неспокојство, скепса због које се песма 
доима као одбрана од хаоса, зла и страдања, али истовремено и 
као позив на избављење и ољуђење живота. 

Уз Васка Попу, Павловић је наш најпознатији и најцењенији 
песник у свету. О томе сведоче песме и есеји објављивани на готово 
свим светским језицима, награде и признања која је добио не само 
код нас него и у свету. Павловић је био међу првим добитници-
ма „Златног венца” Струшких вечери поезије (и, уз Десанку Мак-
симовић, једини српски песник који ју је добио), лауреат Европске 
награде за поезију немачког града Минстера, „Петраркине награде”, 
Европске награде за поезију – Вршац, Међународне награде „Вилени-
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ца” (Словенија)... Од домаћих признања добио је награде „Бранко 
Миљковић”,„Раде Драинац”, „Тодор Манојловић”, „Десанка Мак-
симовић”, „Јован Дучић”, „Вук Караџић”, „Лаза Костић”, „Жичка 
хрисовуља”, Златни крст кнеза Лазара, „Ramonda serbica” и многе 
друге. Носилац је Ордена Светог Саве.

Можда су управо стихови „Не знамо где нам почиње земља,/а 
свуда је крај” из његове песме Оплакивање Смедерева и песме Моли-
тва владичици за спас од непријатеља Смедеревца (XV век) и Плач 
за деспотом Ђурђем Бранковићем Смедеревског беседника (средина 
XV века), из већ поменуте Антологије српског песништва (од 13. до 
20. века), Миодрага Павловића дубоко везали за град Смедерево, за 
његову древност и садашњост, на шта је овај град умео да узврати. 
Миодраг Павловић је био други добитник награде Златна струна 
на Фестивалу поезије Смедеревска песничка јесен за песму Научите 

Миодраг Павловић у Народној библиотеци Смедерево на додели на-
граде Змај Огњени Вук, 2007. године
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пјесан, песма која је уз песме Црна дјетињства Весне Парун, Железна 
река Радована Павловског, Рука човекова Бранислава Петровића и 
неке друге стекла право да златним сјајем заступа „Златна струну” 
у свим потоњим песничким антологијама. Године 1989. Павловић 
је постао лауреат и „Златног кључа Смедерева” па су тим поводом 
Смедеревска песничка јесен и смедеревски недељник „Наш глас” об-
јавили обиман избор из његове поезије под насловом Одбрана нашег 
града.

Последњих десетак година Павловић је постао готово екслу-
зивни аутор смедеревског издавачког предузећа Арка, у коме је об-
јавио песничке књиге Живот у јарузи (2006), Живот у јарузи – Кти-
торов сан (2007), Питао сам светлост (2009) и последњи избор из 
његове поезије под насловом Несразмере старе и нове (2010), који је 
сачинио и на македонски језик превео потписник ових редова. Све 
ове књиге су наишле на изванредан одјек у књижевној јавности, а 
за избор Несразмере старе и нове Павловић је у одушевљењу гово-
рио да после њега нема уопште жељу да објављује нове књиге! За 
књигу Живот у јарузи добио је велику награду „Извиискра Њего-
шева”, коју додељују Епархија Будимљанско-никшићка и компа-
нија „Мона” из Београда, награду „Змај Огњени Вук” Смедеревске 
песничке јесени и, заједно са највећим бугарским песником Љубо-
миром Левчевим међународну награду „Арка”, коју истоимени 
издавач додељује за најбољу књигу домаћег и страног аутора.

Поводом сваке од ових књига, Павловић се дуго премишљао, 
упорно говорећи да не жели да их објављује, да жели да их остави 
у својој заоставштини. Ја сам поносан што сам га убедио у супрот-
но. Оне су му донеле не само поменута признања, оцене које су их 
сврстале међу његове најбоље песничке објаве него и творачку и 
људску радост. 

То је био Павловић – врстан песник, сјајан ерудита, изузетан 
зналац српске и европске поезије, узор многим младим песницима. 

Последњих година живота у Београду био је све усамљени-
ји, а због нарушеног здравља требала му је туђа помоћ. У другим 
земљама песници и писци тог ранга, не само у том добу, добијају 
кабинете, секретарице и другу помоћ, Павловић на то није могао 
ни да помисли! Због тога је све чешће одлазио у Немачку, где су 
му живеле супруга и обе ћерке, а у Београд је навраћао све ређе и 
краће. А колико се радовао тим навраћањима, говори то што их је 
недељама раније најављивао. 

Миодраг Павловић је био мој пријатељ готово пет децени-
ја. Мислим да је то пријатељство било обострано. О томе сведоче 
његова писма, посвете на књигама које ми је поклањао, дуги раз-
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говори које смо водили, понекад и више пута дневно, нарочито 
док се налазио у Немачкој. Његов изузетан предговор мом спеву 
Храм, ипак храм, у коме је исказао високо мишљење о мојој поезији, 
сигурно је допринео да овај „песнички храм”, како га је називао, 
доживи више од двадесет издања на четрнаест језика. 

Миодраг Павловић је био члан Српске академије наука и 
уметности, Европске академије за поезију, Македонске академије 
наука и уметности и Академије словенских књижевности и умет-
ности (са седиштем у Варни, Бугарска). 

Обично се говори да човек не може сâм да одлучује само о 
свом рођењу и својој смрти. Не може да одлучује, у ствари, о мно-
гим другим стварима: о генима, болестима које га сустижу или које 
наслеђује, о границама које му увек други одређују... Али може да 
одлучује о месту свог вечног почивалишта. Павловић је, из разлога 
који се из реченог могу назрети, одабрао да почива у Тутлингену, 
код Штутгарта; месту где је у кругу своје породице нашао уточи-
ште. Ваљда је хтео тиме да каже да је земља, ма где се у њој почива-
ло, једна и јединствена, без несразмера које јој ми живи одређујемо. 
Или, можда, да нам каже нешто друго!? 

Миодраг Павловић нам је оставио свевремену антологијску 
песму Научите пјесан. Научимо Пјесан!
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Градимир Стојковић

ЈЕДИНСТВЕНА У ИСКРЕНОСТИ

(Зорица Бајин Ђукановић, Дан од лета, Просвета, Београд 2014)

Писати о књижевном делу тежак је задатак за мене, будући да та-
кво писање никако не сме да буде само ради писања (тражи ти 
уредник да напишеш, па мораш то да учиниш) или ради вели-
чања (јер како се другачије у нас пишу рецензије!) за препоруку 
издавачу. По одавно већ успостављеном сопственом правилу, рет-
ко, врло ретко пишем то, чак и када су у питању веома позната и 
призната имена, чак и када су, што ми најтеже пада, у питању моји 
књижевни пријатељи. Али пишем, по сопственој савести, када ми 
то наложе вредност и лепота онога што ми је у руке дато... 

Управо ми је пред очима била једна таква књига. Била, јер ми 
се тад уселила у свест, толико, да сам морао да је склоним неколико 
дана после првог читања, да бих тек потом проверио колико сам у 
праву, пре но било шта напишем о њој. Књига Дан од лета Зорице 
Бајин Ђукановић. 

Негде с пролећа 2006. године, правдајући за часопис Mons 
Aureus избор песама наших савременика Оно што ја волим, написао 
сам за Зоричину песму За Елизу (наводим по сећању): 

Зорица мисли, вероватно, да има и бољих песама. Вероватно 
то исто мисле и квалификовани критичари. А мени је легла искрена 
присност њене топлине у овој песми, јединственој у нашој литера-
тури за децу.

Нека то буде увод за моје размишљање о овој књизи, јер упра-
во је то својствено поезији Зорице Бајин Ђукановић: јединствена у 
искрености у нашој савременој литератури намењеној деци. 

*
Кажу: деца данас не читају поезију. Кажу: деца данас уопште не 
читају. И још којешта кажу... нетачно! Деца читају. И поезију, сва-
како. Али њих најчешће ПРИМОРАВАЈУ да то чине. 

На почетку их кљукају пренемагањима наших савременика 
који „стварају за децу”. Стварају, али шта? Кловновска кревеље-
ња и бекељења (наших врло популарних „поетских харачлија” за 
децу), насртљива пренемагања, оно кад чике и тете, а поготово 
бабе и деде, утање гласиће своје, замењујући „р” у „л” (чувена гла-
совна промена нашег некњижевог језика намењеног деци), сенти-
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ментална, сладуњаво-размазана „разумевања” оне прве ах-љубави 
(чувене песмице и песмурине професионалних походара по шко-
лама) и поучнопомагајућих змајевско-радовићевско-ршумовских, 
по правилу незграпних, стиховања за сваку девојчицу, дечака, 
маму итд. 

Дакле, тако: Зорица Бајин Ђукановић НИЈЕ све оно што сам 
управо написао. Она је ПЕСНИК. Истински. Непатворени. Она је 
искрена. Она, очигледно, и не уме другачије: не удвара се „малим 
читаоцима” (како то рогобатно одрасли, стручни и квалификова-
ни критичари најчешће воле да напишу), јер нема потребе за тим. 
Она једноставно, најједноставније пише то што осећа и та њена 
искреност плени једнако искреног читаоца, искреног како само 
дете уме и може да буде. 

Но, како то успева? За оне који не познају Зоричин живот, ево 
једног малог упутства. Зорица пише: 

Очима могу да се дивим,
да њима додирнем много дивота,
а онда памтим и сачувам
све икад виђено у албуму живота.

Да откријемо и ово: Зорица је јединствен и врстан уметнички фо-
тограф! Зорица, дакле, види кроз објектив ока! Она и у песми то 
чини: види и оно што ми, обични посматрачи, не можемо или не 
умемо. И, као што фотографија то чини, записује непатворено, 
стварно и искрено. А то што је све то топло, нежно и уз срце приа-
њајуће – то је искључиво њено. То не може и не уме нико осим ње...

Ево једног доказа, па се уверите и сами:

ФОНТАНА 
 
На мору се појави
мала фонтана,
немирна и плава.

Светлуца, трепери,
док кô голем брод
кит на води спава.

Умемо ли ми тако да видимо? Можда и умемо, али то нисмо још 
схватили. Због тога Зорица и постоји – да нам то покаже и да нас 
томе научи, ненаметљиво али упечатљиво. 
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Зорица негује врло посебан хумор (Дижем капу; Квар; Расејана 
песма; Мали од палубе; Ћошак). Неретко таква њена песма, хуморна, 
почиње озбиљно, чак понекад зазвучи и преозбиљно, да би нам, на 
крају, измамила осмех, топли, нежно разумевајући. И то је посеб-
ност Зоричина: њена песма не уме да се грохотом смеје. Напротив, 
њена песма нас учи како да се смејемо не уснама, не лицем, не ки-
котом, већ благошћу срца. 

Зоричина песма, уосталом, није само „песма за дете”. Њена 
вредност је у начину комуницирања с дететом. Она је разумљива, 
јасна и читка, што се не би могло са сигурношћу рећи за комуни-
кацију родитеља или васпитача, дакле, одраслих, с дететом. Отуда 
и позив: одрасли, читајте Зоричине песме намењене деци – кори-
стиће вам! Макар да се подсетите како је бити дете.

На страну теоретисања (чему баш и нисам вичан): кад је про-
читате, песма Зорице Бајин Ђукановић остаје вам забележена не 
само у сећању, памћењу, но понајвише у души. И то је, дакако, оно 
што је сваком писцу, али и читаоцу, неопходно. Јер, због чега пи-
сати, ако те читалац не усвоји; због чега читати, ако ти прочитано 
не остане записано за сва времена?

Нека тако и остане! 
Имамо књигу Зорице Бајин Ђукановић. И добро нам је. Јер 

ово је вредна и добра књига. Ово је књига коју треба имати увек уза 
се: лечи нам душу, помаже у животу. 

Књига заувек.
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Зорица Бајин Ђукановић

ДИЖЕМ КАПУ

Дижем капу мојој мами,
што је хтела да ме роди,
дижем капу моме деди,
што ме у парк стално води.

Дижем капу мојој баки,
што ми чита дивне приче,
дижем капу моме тати,
што ретко на мене виче.

Дижем капу моме куму,
што ми лепо име дао,
дижем капу Ики, другу,
шапнуо, кад нисам знао.

Дижем капу бистром дану,
што ме златним зраком буди,
дижем капу учитељу,
за глупости што не куди.
 
Дижем капу мојој школи,
екскурзији што се спрема,
дижем капу тестовима,
изгубљени, па их нема.

Дижем капу оној Сањи,
што ми слика аквареле,
и што кад је немо гледам,
тихо каже да сам теле.
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КВАР

Пролеће, лето, 
јесен, зима,
прелази лагани,
фини,
а онда одједном
квар,
скок из капута
у бикини.

Молим за
објашњење
стручњаке
за климу,
ко је протерао 
пролеће и јесен,
а разбашкарио
лето и зиму.

И још молим
да ми врате
јесен и пролеће,
желим да гледам
како кестен
жути,
и како рода
одлеће.

Желим да слушам,
како капље
снег који се 
отапа
и да чујем
лалу,
док нежне латице
отвара и склапа.
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РАСЕЈАНА ПЕСМА

У бироу за
изгубљене ствари
можеш наћи
безброј кишобрана,
много кофера
и пакета,
понеки сунцобран
похабани,
што тамо чами
од прошлог лета.

У бироу за
изгубљене ствари
можеш наћи 
десне рукавице
и шарене змајеве
што више не лете,
али је само
моја мама
данас изгубила
сопствено дете.

АЛБУМ ЖИВОТА

Очима могу свашта да видим,
очима могу да се смешим,
очима могу, кад нежно гледам,
неког погледом да утешим.

Очима могу да намигнем,
да тајно гледам кроз трепавице,
очима могу да пустим сузу
да се скотрља низ тужно лице.

Очима могу да се дивим,
да њима додирнем много дивота,
а онда памтим и сачувам
све икад виђено у албуму живота.
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ПЕСМА О ПЕСМИ 

Моја глава
и кад спава
песму пише,
па кад јутро 
замирише,
рука жури
нову песму 
да запише.

Глава не зна
како кроз сан
песма брoди,
покушава
да се сети,
не успева
да погоди.

Како ли је
изронила
из сна плава,
покушава 
да докучи
снена глава,
док се песма 
распевава. 

МАЛО МОРЕ

Гле, у соби акваријум,
корал, песак,
морска трава,
и рибица што трепери,
мало плива,
мало спава.

Дечак гледа
и разуме
да је она сетна зато
што јој море недостаје,
и у њему – 
рибље јато.
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Зорица Бајин Ђукановић рођена је 30. јула 1952. године у Моста-
ру. Дипломирала је на Групи за југословенску књижевност Фило-
лошког факултета у Београду.

Пише поезију и прозу за децу и одрасле. Песме за децу обја-
вљује од 1973. године у часописима „Змај”, „Полетарац”, „Полити-
ка за децу” итд.

Објавила је књиге поезије: Папирне птице (Рад, Београд, 1989), 
Такнуто-макнуто (Српска књижевна задруга, Београд, 1994), Тромб 
(Рад, Београд, 1994), Пази, птица (БМГ, Београд, 1997), Чаробњак 
(Стубови културе, Београд, 1999), Постава (Просвета, Београд, 
1999), Писмо једног страшила (Bookland, Београd, 2004), Летећа 
Хана (Bookland, Београd, 2007), Кутијица за свица (Bookland, Бео-
град, 2010) и књиге приповедака: Мерна јединица за љубав (Нолит, 
Београд, 2001), Хотел Философ (Zepter Book World, Београд, 2003), 
Саид, краљ сунцобрана (Стубови културе, Београд, 2009).

Књига Кутијица за свица уврштена је у едицију „100 књига 
српске књижeвности за децу”. Приредила је избор из поезије 
Драгана Лукића Песме (Рад, Београд, 1990) са предговором.

Заступљена је у 50 антологија, хрестоматија, уџбеника, буква-
ра, читанки и лектирних издања. Песме и приче превођене су јој 
на руски, енглески, холандски, румунски и русински језик. Пе-
сме су јој компоноване. Добитница је „Златне струне Смедерева” 
за 1993. годину, награде дечјег жирија „Доситеј” за 2001. годину, 

„Змајевог песничког штапа” Змајевих дечјих игара за 2011 г. итд.
Члан је УКС-а и УЛУПУДС-а од 1989, у статусу самосталног 

уметника од 1991. године. Излагала је на 21 самосталној и 180 ко-
лективних изложби у земљи и иностранству и добила око 40 на-
града и признања. Као слободан уметник ради у Београду. 
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Бојана Вукотић

БИБЛИОГРАФИЈА КАО ДОПРИНОС 
ЊЕГОШОЛОГИЈИ

(Добрило Аранитовић, Његош и позориште: прилог библиогра-
фији: (1884-2011), Шабачко позориште / Алтера, Шабац / Београд 
2012)

Поводом обележавања 200-годишњице Његошевог рођења (1. но-
вембар 1813), приређена је тематска ретроспективна библиогра-
фија Његош и позориште у издању Шабачког позоришта и Књи-
жевно-издавачке задруге Алтера из Београда.

Састављач библиографије је Добрило Аранитовић, библи-
отекар саветник Библиотеке шабачке у пензији, добитник више 
престижних награда и признања за свој библиографски рад (из-
међу осталог, био је три пута добитник Награде „Стојан Новако-
вић”). Објавио је преко 1.000 библиографских јединица и сматра 
се једним од најбољих, ако не и најбољим, библиографом на про-
сторима бивше Југославије. Поред рада на библиографијама, бави 
се и превођењем, приређивањем дела, писањем предговора, пого-
вора, рецензија.

Библиографија која је пред нама, према речима самог саста-
вљача, представља „попис свих доступних штампаних радова који 
имају за предмет, уопштено речено, оно што би се могло обухва-
тити појмом Његош на сцени, а публиковани су у листовима, часо-
писима, посебним издањима, зборницима радова итд.” и само је 
мали део огромне грађе о Његошу, која до сада броји преко 20.000 
библиографских јединица.

Библиографија је, како то већ Аранитовић иначе ради, урађе-
на систематично, исцрпно, са бројним анотацијама, одговарајућим 
регистрима, документима и фотографијама. На 202 стране књига 
садржи предговор Алојза Ујеса, редовног професора Факултета 
драмских уметности, Уводну напомену аутора, саму Библиографију 
састављену од 919 хронолошки распоређених библиографских 
јединица, регистре, поговор рецензента, академика Радомира В. 
Ивановића (Најновији допринос његошологији) и Иконографски прилог.

Пописане библиографске јединице сведоче о значају Њего-
шевих драмских дела, посебно Горског вијенца, која су извођена на 
сценама Југославије, Европе и света у распону од 128 година (1884-
2011). Прва библиографска јединица доноси вест о приказивању 
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Горског вијенца у Бечу 1884. године, у бечком листу Трибуна, а ко-
ментарисана је у цетињској Црногорки. Његошева дела играна су 
на националним сценама у Новом Саду, на Цетињу, у Титограду/
Подгорици и у Београду, али и у путујућим позориштима.

Библиографски опис је рађен према међународним стандар-
дима за обраду монографских публикација ISBD (М) и за обраду 
компонентних делова ISBD (CP). Већина библиографских једини-
ца садржи и неопходне напомене које су ту да боље објасне саму је-
диницу. Посебна вредност Аранитовићевих библиографија огле-
да се у бројним напоменама и регистрима – кроз анотације добија-
мо велики број нових информација, а посебно богатство предста-
вљају регистри увек прилагођени библиографији коју прате. Ова 
библиографија има следеће регистре: 1. Његошева дела на сцени 
(пружа податке о извођењу чувених Његошевих дела Горски вије-
нац, Лажни цар Шћепан Мали и Луча микрокозма, као и мање позна-
тих извођења Драшко у Млецима, Житије Мрђена Несретњиковића и 
Скупштина о Госпођину дне на Цетињу); 2. Драмска дела о Његошу и 
драмска дела о Његошу на сцени (дела разноврсних жанрова, при 
чему је највише пута извођена представа која је изазвала и најви-
ше интересовања – Потоња ура Рада Томова, монодрама Слобода-
на Томовића у режији Благоте Ераковића и извођењу Слободана 
Маруновића, извођена у Америци, Европи и Аустралији); 3. Ме-
ста извођења Његошевих дела и дела о Његошу (а. на простору 
Југославије – најзаступљенији су Титоград/Подгорица, Београд и 
Нови Сад, б. у иностранству – дела су извођена у Европи, Северној 
и Јужној Америци и Аустралији, а од свих градова најчешће у Па-
ризу); 4. Регистар имена (велики је број књижевника, драматурга, 
редитеља, сценографа, костимографа, глумаца, композитора).

Кроз Иконографски прилог књига је богато илустрована доку-
ментарним материјалом који прати позоришни живот Његошевих 
дела. Овај део књиге садржи документа о сценском извођењу поје-
диних драмских дела, насловне стране и делове текста Његошевих 
дела, фотографију куће Ћатовића у Рисну, где је изведена прва за-
творена представа Горског вијенца 1851. године, плакате појединих 
представа (најчешће јубиларних), слике и фотографије редитеља 
и глумаца, композитора, оперских певача, диригената, професора 
Факултета драмских уметности. 

Добрила Аранитовића, широкој (не само библиотечкој) јавно-
сти познатог библиографа који се, поред састављања библиогра-
фија, бави и филозофијом и естетиком, етнологијом, књижевном 
историјом и критиком, културологијом, педагогијом, библиоте-
карством, лексикографијом, превођењем са руског језика... рецен-
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зент, академик Радомир В. Ивановић, представља као „истрајног, 
доследног и неуморног библиографа који временом не губи већ 
пословичну, радну, истраживачку и креативну енергију”. 

И, на крају, пружимо прилику и самом аутору да нешто каже 
о књизи: „Ова библиографија осветљава само један од бројних сег-
мената зрачења Његошевог дела у југословенској, европској и свет-
ској култури, и представља исечак из вишедеценијског прибирања 
целокупне грађе о Његошу, која за сада броји више од двадесет 
хиљада библиографских јединица.” 
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Александра Вранеш

БЕСЕДА НА СВЕЧАНОСТИ УРУЧЕЊА НАГРАДЕ 
ЂУРА ДАНИЧИЋ

Поштоване колеге, уважени челници истакнутих институција 
културе, образовања и науке, драги пријатељи, вољена породицо,

Дозволите ми да на почетку овога кратког обраћања захва-
лим пуним срцем предлагачу Рату Чолаковићу, члановима Жи-
рија и Заједници матичних библиотека на части која ми је указана 
као добитнику овогодишње Награде „Ђура Даничић”.

Награду примам с поштовањем према научнику чије име она 
носи, часно одговорном за српску текућу библиографију, за име 
наше националне библиотеке, за дефинисање њеног основног за-
датка: „набавити сваку српску књигу, затим сваку књигу о српском 
народу и од сваког раздела књижевности најврсније књиге на било 
ком језику набавити.” И када се није бавио библиотечком делат-
ношћу, већ филологијом, опет је Даничић доприносио и развоју 
библиотекарства, објављујући нашу књижевну баштину, преводе-
ћи Стари завет, дефинишући лингвистички, етнички и завичајни 
принцип у нашој националној библиографији.

Награду примам с уважавањем наше академске средине и 
стручне заједнице у којој су библиотеке темељни носиоци култур-
ног развоја. Награду примам с радошћу што сам свој професио-
нални пут везала за библиографију и библиотекарство. Примам 
је и са пријатним спознајама о сарадњи са својим професорима: 
академиком Мирославом Пантићем, проф. др Љубицом Ђорђевић 
и проф. др Десанком Стаматовић.

Награду примам са захвалношћу према својој породици, која 
заједно са мном и даље, и надам се и убудуће, дели исте животне 
вредности.

Награду примам с пријатељским осећањима према свим би-
блиотекарима и књижничарима који брину и доприносе добро-
бити друштва од књиге и библиотека. 

Награду примам, дозволите ми још једно наглашавање, и са 
жељом да сви заједно и у наредном периоду методама, средствима 
и техникама које нам на располагање стављају друштво, наука и 
технологија, развијамо наше библиотеке, како бисмо, како је некад 
другим поводом Даничић забележио, „сви скупа добили [...] нај-
љепши добитак, што би нам народ корак напријед корачио.”

У Новом Саду, јуна 2014.
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