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ИЗ САВРЕМЕНОГ БУГАРСКОГ ПЕСНИШТВА

Љубомир Левчев

ВИЂЕЊЕ

Постоји реч, обучена у смрт 
Исус Навин

Јасно видим
како се будућност и прошлост мешају
Ако сипаш полако,
обе течности дуго чувају
своје разнобојне нијансе.
Прекрасно је,
али увек
неко мути чашу
која те неће заобићи.

Јасно видим, да
Провиђење живи у Провиденсу.

– Глупости! –
кажу присутни,
обучени у нова одела.

– Ти си сасвим скрајнуо.
Немој мешати
словенско и англосаксонско празно наклапање.
Добиће се ужасавајући производ.

Памтиш ли како је једном
један нови кремаљски маштар
решио да направи
неки нови коктел.
Требало је да се зове
„Сојуз–Аполо”.
Апотеоза мирне узајамне коегзистенције.
Вотка + бурбон, фифти-фифти.
И шта је било?
Добио се коктел „молотов”.
Опет експлозив. Опет крв. Опет чему...
Јер
опет нисмо схватили
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шта је будућност,
а шта је прошлост.

Опет или не, јасно видим
да Провиђење живи у Провиденсу –
граду и пристаништу у Род Ајленду
на северу Њу Лондона,
где је крајем ХХ века
коктел од несреће и среће,
од вере и очајања,
од предуслова и свега другога
допринео да постанем видовњак.

И ето, видим
како сипам у себе
само једну провидну течност
од спорих сати
и брзих година.
И више нико не може да ме најури.
Сакривши планину у срцу,
пролазим равницом
сâм,
докле год се простирем.

А иза тога
речи се лаћам.

У ОЧЕКИВАЊУ САМОГА СЕБЕ

Крвожедне технологије
унезвереном мозгу
отимају мисао.
Чула су изгубила поверење.
Очигледно је постало сумњиво.
Само се осећања још држе
прадавних простих правила:

Обала је доле.
А горе...
почиње бескрај.

Доле је пристаниште,
у које данас није приспело ништа ново.
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Горе – црква,
у коју већ дуго времена
чак ни сам Бог не улази.

а ипак
   ипак
   ипак
у овом празном трену
црквена звона нешто говоре
преко промуклих бродских сирена.

Из звука се рађају знак,
слово, жиг,
траг, белег
ноге времена...
И преостала тишина.

Она не жели да царује.
Она није затишје пред буру.
Она не смета.
Чак ми помаже
да ослушнем шапат
две недалеке поштанске кутије.
Лимене усне проклињу
електронску пандемију.

Та виртуелност нас обезљуђује!
Самоћа нас чини непокретним!
Треба нешто да се догоди!
           Да бане однекуд!
           Да се појави!

И тад
одлучујем,
да сам дуго чекао самог себе.
Добро заборављен, враћам се
у немогући градић китоловаца.

Сањам лађу, пуну будућности.
Уместо ње појављује се скитница
Долази из пристаништа.
Улази у цркву.
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Носи жеђ,
храброст и почетак.
Његов слободни пут
као харпун забија се у сан.

– Јесте ли изгубили све то?
Зар сте заборавили
оно што сам пронашао
на оштрици харпуна?

ЗАМОР РЕЧИ

Хоће ли лекција о замору метала
некако поднети утеху
када
безбрижно каже да је уморна.
И напушта те као рани узраст.
Да више никада не будеш
скидач глупих звезда.

То што осећаш више није истинито.

А истина ти говори да је уморна.
И напушта те
као жена.
Отвара тихо нежну могућност.
Прескаче успавану судбину...

– Шта то?
Ја сам сав само реч –
реч уморних коренова.

Тад разум одбија да схвати
замор светлости.

Дубоки се снови не тумаче.

Али када
живот каже да је уморан,
ја знам
шта прећуткује.
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РЕКВИЈЕМ

Лето је прошло.
Јато је прошло.

Ти си прошла...
Испред Вагановског гробља
ветар отвара и затвара
телефонске кабине.
Кленово лишће гори
и дим,
својим
црним, танким, дугим ноктима
посеже ка лицу неба.
Чини се да се неко тамо гуши
и мучи се да се ухвати за нешто
и извуче.
Да,
Заиста је тамо –
међу алејама –
веома тесно.
Гробови су свуд помало.
Камени и метални крстови тару рамена
као бабе које чекају ред за вечност.
Не приметих ниједну познату звезду.
Осим тебе,
Волођа,
брате мој –
Ваше Височанство Висоцки.
Ти почиваш
тамо
на самом крају,
уз сама врата,
где чудаци хране голубове.
Лежиш
и сâм
чудак, голуб и храна за голубове...
А нису ли те поставили за портира?
Ако је тако,
онда,
молим те, упозоравај,
вичи, певај, шапући...
(Ти све можеш).
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Нека сви знају,
да је немогуће више умирати.
Нема више места
ни у земљи,
ни на небу!
Не постоји ниједно место
с оне стране ограде, труле и необјашњиве!
Још мало,
па ће се и смрт преко ње прелити
као узаврело млеко,
заборављено на ватри.
И истећи ће.
И помешаће се са животом.
И све ће постати објашњиво.
И то ће бити крај света...
Не дај више,
Волођа!
Кажи им да треба да живе
Кажи им да треба да васкрсавају!
Кажи им да си сачувао
тек једно мало месташце,
за мене.
Јер имам нешто веома важно да ти кажем.
јер треба да се напише
једна
сасвим необјашњива песма.
Да се у њој појављујемо
и нестајемо,
кад 
већ
падне
вече.

1981.
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ВРТ ИСПРЕД РАЈА

Опет Радоју Ралину

Прође маршал.
Не допаде му се град.
Прођоше тенкови.
Прођоше камиони.
Остаде разрован пут.
Остаде сто рањених коња.

Неки сентиментални командир
беше направио чудан гест –
даде запрези
слободу и мир...
И то у време ратне глади.

Не беху то грациозни циркуски артисти,
танконоги тркачи у стиплчезу.
Беху то ратни коњи.
Оглувели од пуцњаве.
Ослепели од ватре.
Коњи достојни поштовања.

Овенчани својим чудовишним ранама,
мирно су пасли у воћњаку.
И пили дуго причешће
у каменом кориту,
пре
него што оду у рај.

Више их нико није поткивао.
Само их славуји вечерњи славише.
За њих је био задужен један стари солдат,
да их чува
и проживљава
све
што и они.

Њему је одавно читава породица побијена.
сви беху сахрањени у његовом одсуству.
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И сада је
затрпавао коње
као кентаур.
Пуцао је
и крстио се.

Ено га –
пред колибом од сламе.
Уштогљен...
Са свим медаљама и ордењем.
Прошао је с коњима све крваве драме.
И све бољке сакрио иза своје простодушности.

Ми, деца, доносили смо му цигарете и шибице,
украдене од очева и браће.
Он није примао никакве поклоне.
Зато смо их остављали
на трави,
одмах поред њега.

Он је схватао нашу страст према јахању.
Страст према страшноме.
Страст према забрањеном...
И само је покретом главе
показивао на коње
одређене за нас.
Рањени коњи стајаше кротко,
док смо се верали
боси
уз њихове гриве.
И полазише тешко –
ратним кораком,
они последњи,
ми први пут –
срећни.

Живесмо дуго, али не остарисмо и не убише нас.
И сада,
кад чујем,
да Шива
поново
плеше;
осећам како ми срце завија далеко и тихо.
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Капетане,
бесмислено је да се лечимо!
Тело не вреди ни пет пара.
И ако преживим ту последњу битку до краја,
учини гест чудан и опасан –
пусти ме да умрем
у врту испред раја.

1989.

СУТРАШЊИ ХЛЕБ

Некада сам грдио сина
што не зна
где се купује хлеб.
А сада...
Он продаје лед.
У Америци.
У Вашингтону.
Током уобичајених радних дана
предаје на Универзитету.
Ноћу пише стихове.
А суботом и недељом
продаје хлеб
на раскршћу између авеније Небраска и Конектикат.

Бугарска је њива опустела.
Овдашње жене, које
су жњеле и храниле потомства,
одлазе као завршена песма.
Политичари играју мелодраму

„Ко је отео родну пшеницу?!”
Али остављају сличност између хлеба и човека,
скривену иза различитих имена,
друкчији укус,
и, такође, друкчију цену.

Мој син продаје хлеб за сендвиче,
погачице са рузмарином и пецива с маслинама,
питу заатар
шпанску семолину са сусамом,
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орахов, пшенични хлеб, посут сунцокретом,
италијански pane bello
паладин, умешен са маслиновим уљем, квасцем и
млеком,
кукурузни хлеб и хлеб од бундевиног семена,
турски хлеб и хлеб од облака...
Само бугарског
и јучерашњег хлеба нема!

– Сваког дана остаје непродат
хлеб – прича ми син.
Дају да се увече узме.
Неки га убацују 
у кесе...
И бацају...

Умор обара мога сина.
Хлеб продаје америчком сну.
(Те речи значе „америчком идеалу”.)
Боже, чујеш ли, мој те син нешто моли!
А опасно га проклетство као аура опасује.
Ако имам право  на молбу –
на последњу жељу, Боже,
уради оно што жели мој син!
После можеш и да га посиниш!
У Софији
у сумрак језде
сенке старица.
Преврћу канте за смеће – сакупљају хлеб.
Показују ми једну – била је професор
историје и бугарског језика.

– Не жури! – каже. – Не узбуђуј се!
Она не тражи хлеб за себе.
Она храни
разне кучиће и птице.
Ове моје речи су такође храна
за кучиће и птице.

Боже! –
Зашто ја живим?
Зашто лутам сам по Родопима?
Зашто надничим по запуштеним бунарима?
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Зашто се завлачим у пећине, затрпане људима?
Зашто ноћим на заветинама, којих си се ти одрекао?

Тражим пут
ка боравишту последњег чаробњака,
који је заборавио да умре,
али није заборавио тајну хлеба.
Не данашњег хлеба који се продаје.
Не јучерашњег, који се баца...
Тајна сутрашњег хлеба ми треба.
Хлеба, који се љуби.
Који хвата децу за руке
и враћа их кући!

1999.
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Елка Њаголова

ПЧЕЛА

Зашто си се разујала?!
Није све у животу медено.
Види оно село, у које
одлазим једном недељно
и дуго перем душу
у старом кориту на чесми...
Наоколо – свакојако корење.
Само мога нема.
А ти зујиш, и не питаш:
Зашто сусетка увече
у пчелињак ћутке ставља
не шећер, већ мисли,
дуго љуљане у ноћима;
Каква је исконска мистика,
с којом козе
стрпљиво доје старице,
а млеко им блешти у рукама,
и извире неки шапат
у танким млазовима,
исписује нејасно писмо са неба...
Узалуд завирујем у котлић –
старице читају писмо
и чврсто стискају усне –
да не испусте тајну...
Зујиш. Зујиш до клонућа,
а зидове тихо обраста
трава – грабљивица. неприступачна.
И само је неколико кућа,
у којима се ноћу неко окреће
да још живих очију
поразговара са Богом.
Горчи, сестрице, горчи,
а ти причаш о сласти...
Сусед више не прави
сир од козјег млека –
вероватно не може да одгонетне
небеско писмо.
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Последње је везао у крпицу
и дуго је над њим плакао...
Ућути! Шта још чекаш?!
Празно одјекују амбари.
Црквена медна звона
ћуте, стравично висећи
због толиких безљудних јесени.
А твој пчелињак ми личи
на старе фото-траке
из којих извире живот.

Ти зујиш и хвалишеш се: складиштиш
вишеструко већу
жуђену сласт...
Али, коме,

коме је потребан твој мед?!

2005.

ПРОЗОР КА НЕБУ

Презрећу те, Животе,
ако одеш
претпоследњом стопом
везавши ми 
црну крпу преко очију –
да не видим
даље од тебе;
Ако зазидаш
сва врата
и све прозоре
ка људима;
Ако прецрташ
ма и један струк
зеленог осећања;
Ако не урадиш
како треба;
Ако попут
конобарске четке
сакупиш дане – мрвице
и њима халапљиво утолиш
своју незаситу глад...
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ВРАТА

Изгубих тешки кључ за срце.
Сад стоји закључано, уклето.
И вреба.
Зверчица с непревијеном шапом,
што стрепи у сну сећајући се
ступице.
На другој страни, међ риђим брдима
стоји левак кроз који се цеди
анђеоско небо.
Зверчица подрхтава од нападног призора
пешчаног сата.
Кипи јесен...
И левак се испуњава жутим,
наранџастим, бојом рђе...Небо
без крила замуцкује.
Зверчица је закључана, срце
иза девет чврстих брава чита
молитву о кључу.
Зар ми ниси рекао, Боже, да ће сви
прозори и врата бити отворени
према светлости?
Чему онда тешке двери у грудима
и како су чељусти ступице загризле
зрак у нама?
Све једноставне ствари немају врата:
сеоце са старом чесмом –
корито пуно јесени;
Мистичне козе, које с вечери
силазе са блиског неба,
с маглом на рошчићима;
И старци с нарамцима година
попети на стогове сена –
као да су тик уз тебе.

Шупља стабла и пећине у гори,
по којима шпартају шишмиши
сећања су на живе;
И јабуке, још неубране,
остављене да блеште међу гранама –
попут кандила...
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Без кључа су и баштенска врата,
отворена ка утихлом гробљу –
о, ко ће оданде побећи?!
Пусти ме, Боже, да магичним кључићем
откључам рањену зверчицу
док још дише...
На другој страни, левак између два брда –
сат препун безвремена
спушта се све ниже.
А можда ће нам последња врата хоризонта
невидљива рука отворити.
Да сване....

2004.

РЕЦЕПТ ЗА ХЛЕБ

Нији

Хлеб се прави с љубављу,
с мишљу на нешто лепо.
С белом надом, којом ћеш
цео свет опасати.
Да ти буде лако срцу.
Пази да не изгубиш
тајне речи, које
само за тај тренутак чуваш.
С мајчиним ликом у сећању,
с ритмом њене песме
сеј и просејавај бело –
не брашно, већ ишчекивање.
После, у средини, дланом
направи браздицу – лако је.
Уместо маје, добијаш
најлепши доживљај.
Месиш и милујеш тесто
глатко, дуго и жедно...
И не заборави – правиш
женско светодејаније!
Потом га печеш у фуруни,
у усијаној души...
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У кући мирише на хлеб...
(Силази Света породица.)
Само да не пропустиш:
хлеб без соли је, у ствари,
неукусан
тачно као неслани живот.
Гледај да увек има 
ватре и соли у кући.
Ако нешто заборавиш,
брзо позови, молим те!
С брашњавим рукама,
изаћи ће моје дете.
(Мој чардак је висок,
шкрипе греде од старости...)
Дуго ћу силазити са облака
претворена у кишу, док
ти све не испричам...
Али, хлеб ће нарасти!

ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ

Подземне воде су заиста усамљене.
Подземне воде увек се неком моле.

Љубавнице су које се срећу у тмини.
За љубав слепе, вазда нешто пропуштају.

Подземне воде степенице руше.
Шапатом подривају подземну државу.

На уснама дуго држе горљиво слово.
Ћуте без ваздуха; немају сунца, ветра.

Подземне воде каткада се грле.
Ћутке. Непрекидно. Али то није све!

Оне немају недељу, да чај попију
и да као људи уз чај попричају...

Не могу длан да дигну, да га на длан положе.
Увек журе. Вечито јуре ка неком подножју.
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Не знају да их, у ствари, кад стигну до краја,
управо тада чека растанак. Заувек. Заувек!

О, страх ме је, љубави, недељом, јер тихе,
од речи и чаја, од пророчких стихова,

реке које чувам под земљом – дишу...
Да ли је овде, у ствари, уопште 

реч о водама?!

АМФОРА

Сва излепљена –
     део по део,
     дах по дах.
Древна, осветљена амфора
    у полумраку
    музеја.
Застајемо омађијани,
    усне нам се суше
    од усхита,
а комадићи и сенке
бола
сазревају јој у грлу.
Време – танка паучина –
    наталожило је
    стотину сумњи,
црта јој светле знакове
    по префињеном
    телу.
Прстима јој додирујем делове –
    амфора је
    већ у мени.
Лагано,
горким гутљајима,
испијам успомене.
Тишина. Као на дну.
    Наш бол
    претвара се у шкољку.
Празну шкољку. Секу само
    ивице –
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    магично црне.
Амфора – атлас знакова
    усред немог
    музејског камења...

– Док ме не узме
   неки рестауратор
лежаћу овде.

АНЂЕОСКА НЕДЕЉА

Каснојесењи пожари праве крст,
допирући из сеоских дворишта.
Осећате ли како се, до пролећа
закопано семење, подиже на прсте?
Или, пак, како се духови некадашњег народа
уплићу у данашње плотове?
Негде кевће остарели пас –
предсказује ли прву слану?
Дими шума и нешто, невидљиво
за нас, гори у тој ватри.
Градски мутанти – чак и не памте
зашто се дим диже до неба.
И у глувој анђеоској недељи,
дим – слободни стих – достиже врхунац.
Крпи белу постељу земље,
свлачи стару кошуљу.
И само покоја стражарница
лупка поред отворених двери.
Прилегао уз један порушени зид
ражалошћени анђео прича с ватром.
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Петар Караангов

АХИЛОВА ПЕТА

Поново снег. У мом стиху,
у мом гласу;
у мом уму вихор,
у мом граду лавина; 
снег по зеленом перју птице,
на тргу с јаворовим дрветом.
Одупирем се ветру. Пратим
свој узраст,
свој ум.

Ах, свакако пређох четрдесету
чим толико сећања имам!

То је веома лепо... Али осећам
нејасну студ... Где ли прочитах
да свако жели да живи дуго,
али да не види себе старог...

Па онда, живели!

Целога живота животу се учим –
а ипак ћу умрети
пре него што ишта научим...

Мишљах –
па људи умеју да воле,
да се они заиста
клањају дрвету, радују
отвореном цвету, води,
трстици. Да искрено осећају
тишину зелених приобаља,
бистрину река, глаткоћу камена,
да заиста
унутар земаљских бура и вихора
сањају
птице селице, лепе птице.
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Над блатиштем поред Струме
прелетале су бојажљиве патке.
Дозивале су нежним зовом –
један живот упућен на други...
Слеп инстинкт за преживљавање!
Међу трскама је севао
плавичасти челик двоцевки.
Ватрени језици су бљували.
Птице су безгласно падале у реку
разрогачених зеница.

Шарено перје је кружило
поред њихових крила,
ковитлало је и отискивало се
ка далеким модрим заливима, ка меким шеширима –
људи су имали слабост да се враћају
назад природи...

Али, шта сам ја мислио? Да заиста
живим да учим...?
Људи умеју, знају –
како да приђу, знају
да пруже руке, знају 
како да се погледају и шта да кажу...
Боже, колико људи знају! То је 
позитивно и њих прави позитивним,
(позитивни људи су корисни
и за себе и за друштво).

Знам, девојке
обожавају сигурне потезе,
јаке руке, чела
избраздана великим знањем
из области значајних наука
и значајних и храбрих спортова. 

Моја школа –
очев обућарски дућан –
била је између Беласице и Пирина.
У њој сам научио прву азбуку:
да не лажем, да будем праведан,
да верујем, да будем скроман,
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да будем милостив, великодушан,
да разумем људе, да опраштам
и тако даље...
Дакле, све оно
што нас касније чини беспомоћним!

А докле ће рушилаштво трајати?!
Питам себе и тај стечени наук!
Докле ће горети екватор,
докле ће се зидови рушити и докле ће падати
четири стране света,
докле ће писте на стадионима пламтети
и летети у ваздух, пре него што
њима прођу тркачи
и докле ће цркве бити неме, позоришта у Белфасту
чекати да њихови Хамлети изађу
из ирског круга нацртаног кредом,
докле ће се човек из Ла Манче, Росинант и Санчо Панса
распадати као стара литографија
чим их такнеш – толико су истањени
толико стари, уморни
од свог путовања до нас.

Треба разумети слабост људи,
али не и опростити им... Ја не опраштам
њихову слабост да се стално враћају
својим средњовековљима!

Осећам се снажним у осуди,
заштићен и миран!

Али, где ми побеже нежност,
можда сам у паници
запушио уши за све,
тамо где си ме очаравала, вртела
унутар својих звукова, своје боје...

Чујем пуцкетање пупољака
и зуј пчела над сунцокретима,
седим с децом
у белим школама пред црним таблама
пуним тешких формула
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о тешким водоницима,
формулама које стално одбијају
да тако повежу елементе,
да би се, најзад, добила
тешка вода, која...
 
Посматрамо се заверенички,
криомице и срећно намигујемо:

„Пустъ всегда будет солнце!“

Потом се пењемо на брдо,
седамо на највиши врх,
ослушкујемо реку, птице,
одмотавамо клупчад, пуштамо
у небо нежне ветрушке.
Дува лахор – ми живимо
усред живота – прави,
с правим смислом за живот.

И док наше папирне птице
освајају висину,
плавим небом лете
путнички авиони.

Бели траг који остављају
желим да сачувам у души...
Ах, само да не буде ветра!
Кажем деци: – Децо,
ако дуне јак ветар,
држите се чврсто за земљу!
Потом се нагло окрећем –
да не виде издајничку сузу.

– Неће, тата – кликћу весело деца,
канапи су јаки, не бој се!

Колико завидим, заиста завидим
онима који
нишане шампањцем 
и тачно погађају птицу,
контролишу потезе,
стављају своја имена на плакате,
знају своју цену,
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сигурни у себе... корачају
кроз живот огромним тргом
који је само за њих прављен...

А ја?
Колико се само бојим вреве, мноштва,
провинцијалности коју носим –
бојим се да њом неког не нагазим.
Ако пак мене згазе – ништа! Јер, ја...
Како ћу објаснити
да је то ненамерно?

Пролазим трговима
направљеним од провидне пути,
кроз коју се назире
цело моје биће, моје језгро.
Цео сам Ахилова пета.
Теши ме то што још понеко
моју сметеност
сматра мојом снагом...

Трска је веома крхка. Видео сам
како је олуја лако чупа.

Златне латице звезда
вену одмах после ненаданих облака и бура.
Речца лебди у ваздуху
изнад постављеног стола,
улазно звоно ћути.
А девојка се чешља, по стоти пут се чешља,
зеленим чешљем чешља се пред огледалом,
гризе усне, и каже:

– Доћи ће сваког тренутка... 
Сачекаћемо... Добродошли!
И настаје права експлозија поздрава.  
Сви поздрављају девојку
стару двадесет година.
А девојци се чини
да се родила пре двеста година,
да је свет веома, веома стар,
остарео од обећања и обмана...
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... Сви јој желе срећу
и не сумњају у њу...
И девојка је као срећна,
гле образи ће јој 
изгорети од среће.
Лампа је постављена ниско,
девојчине очи су у сенци
и суза јој је у сенци, ах суза,
тешка суза, неосветљена,
мали драгуљ – камичак ада
у чистој води младости.
А иза трепавица се крије
цела ризница суза.
Само да гости оду...

Бачени чешаљ ћути
а усне све нешто 
понављају, понављају,
вероватно неки укор,
укор упућен себи.

Напољу град је мрачан,
светлост рида
само у једном високом прозору... А ја,
тамо где речи још царују,
овде, на тротоару, ни реч не могу да нађем.
И одлазим.
Девојци остављам само стих.
Немам шта друго.
Али то је мало да се неко разуме.
Свакако због тога
што и поезија данас није у моди.

Одмотава се клупчад, лете
ка небу нежне ветрушке.

Треба се привикавати на несавршенство
живота. Треба се привикавати!

Треба стегнути душу, срце,
мисао научити безбрижности,
не убацивати се тамо
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где ти и без тога није место!
Нећеш ти променити свет!...

Браћо, а зашто је тако ужасно предано,
с толиком вером и с толиком нежношћу
неко (рецимо Фучик) волео људе,
веровао у хармонију међу њима,
у будућност и доброту?

У прозору буја врт.
Долази пролеће и птице спремају гранчице
за гнезда чворака.
А у планинама
језера ће подићи снежне трепавице,
прогледаће
и своје ће воде послати ка нашим бегонијама.
Висибабе ће својим златним
мецима пробити снегове.
Земља ће нам окренути
своју пролећну страну.

И пролеће ће нам у душама,
весело и елегично,
запевати песму о животу
и о нашој пролазности у његовој вечности...

Браћо, чусте ли ветрове, развигоре?
Знам да стојите поред путева,
пред вратима, пред кућама, у прозорима,
да чекате као деца после битке;
знам да зурите у звезде,
питајући се
живе ли негде у пространству
бића попут нас... Да се као и ја
бојите самоће... Хајде, време је
да уместо да тражимо друге
пронађемо себе у себи, да се једни
другима вратимо... Па и без тога је
дуго трајало наше путовање
до нас самих. 

Иза хоризонта
крије се ново столеће.
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Шта ћемо му оставити?
Две полулопте, узавреле од мржње,
од наслеђених комплекса
и осветничких умова,
или нежни, успутни сјај
који осветљава меморију
свих млечних путева, целе васионе?

Не признајем никакве теорије о релативитету!
На свом длану попут ктитора
носим своју Бојанску цркву,
Лувр, Рат и мир и Хамлета,
Пикаса и Шостаковича,
стихове Вапцарова,
Неруде и Јевтушенка,
носим њихову наду и нежност,
њихову тугу и њихов бол носим.
И ове речи, не знам чије,
и не знам зашто урезане у моју свест:

„Градови нису велики по својим трговима,
већ по својим песницима...!“

Март 1973.
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Анжела Димчева

МОДРА ТУГА

Моја модра туга
не личи на кишу.

Моја модра туга
не носи изношени џинс.

У њеној соби нема свећа,
нити избледелих слика.

Моја модра туго –
с укусом хидрофита,
с косом ноћног хлада
и с телом шампањца –

ја не могу без тебе,
чак и не постојим,
моја модра туго,
не одлази ни за тренутак,
немој отићи
као догорела свећа,
не сужавај се као џинс,
моја модра туго –
невидљива летња кишо
уочи магије јесени.

РЕКА

Кап – сећање
на тело
бацише
као реку урагану,
као бело
у капљице водопада...
Немоћна је она,
склона да стане,
немоћна су брда, траве, гране.
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Само за трен
и она је већ море,
а све су гôре
освојене земље.
Под капцима се крију
тоне лаве,
песак – шећер на уснама,
шкољке које се отварају.
Не причај о води,
наилазе бесни таласи,
нежно ме покривају
хуком и мистиком...
Без захвалности,
без негирања,
ја се у сну молим
да ме река заволи.

КОНТРАПУНКТИ

Овог се часа нешто догађа.
Трава допире до неба,
а облаци колају под земљом.

Овог се часа нешто догађа..
Свлачим се и све ми је топлије,
а мрак се у зимнику огрће.

Овог се часа нешто догађа.
Кидам мртве погледе,
а они ме окивају.

Овог се часа нешто догађа.
Очи нам ликују,
а мисао нам страда.

Овог се часа нешто догађа.
Убијамо светост кроз сочива,
а она нас оживљава.

Овог се часа нешто догађа.
И то траје целе вечности.

1982.



О
РФ

ЕЈ
ЕВ

И
М

 Т
РА

ГО
М

37

37

НЕСХВАТЉИВО

Несхватљиво је –
зашто се лажно и трагично
увек такмиче? 
Дрхти крвави нож и чека
да дође његов тренутак
да би заплакао.

А сaм –
са старoм врлети на леђима –
Прометеј пије с горског брзака
а онда не већи,
него просто исти,
прима гранит у душу,
у кап се претвара.

Можда ће вам се
на кривом небу
или са источника 
указати нека жена
а ти,
и други, и трећи
видећете саму Смрт,
али нећете умрети...

Кроз рите облачне куполе
тако бестидно
посматрам Бога,
да су ране већ постале речи
без којих ја не могу.

ЛЕПТИРОВ ПУЛС

Простире се лето нежно
 у цветној одори,
на нечијем осамљеном телу
 лептир од пољупца гори.
Чујеш ли како васиона јеца
 у очекивању експлозије 
Да би преокренула ту сцену,



38

 у следеће грехопадање...

Љубави,
ти никада ниси била одежда удобна
 коју сам могла да обучем.
Ти, моја стакленино ломна,
 бићеш мој реквијем.

Споља ће ме сколити хлад зиме,
 красне и безмилосне.
За њега ћу бити само име
 из неке давне пантомиме,
мрља између многих списа,
 из отписаног времена,
и само сећање на догађај
 умрли иза кулиса.

Тада упркос забрана –
 бићемо можда већ стари! –
пожелећу да пролећни дланови
 оживе жице на гитари!

Љубави,
ти никада нећеш бити стара дреха,
 коју кријем због утеха...
Ти можеш бити раскошна јесен
 или врући рефрен нове песме!

Љубави,
научно објашњење 
 неће дочекати свога генија.
Пољубац – чаробни проналазaк –
 док се земља окреће ће да сија.
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СКУЛПТУРА

Споро
готово се

једва отварамо
у погрешним кодовима

милиона комбинација људи
које ветар разноси својом песмом

а онда нас брише у компјутеру васионе
ти и ја – никада досегнуто укрштено ми

ја и ти – фрагменти, пијани од напора да се 
апсурдно улију у ледену санту док се ти отискујеш 

пре него што нас флаута спољашњег
све заодене у розе

а паук заврши
скулптуру

ступицу
волим

те

АМФОРА

Уплакани
снег
над

Софијом
између Витоше и Старе планине

као                                                                  у
кроз                                                         ћелије

огромну                                        беле
кофу                  самоће

Господ бог
склања

људе од њихових властитих лица
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Роман Кисјов

У СВЕТУ РЕЧИ

Живим у свету речи.

У њему све врви од речи:
Месец и звезде су сјајне речи.
Ветар је дуга гневна реч.
Невидљиви ваздух је тиха реч.
Реке, море и небо
су неспутане речи пуне звукова.
Дрвеће, цвеће – прекрасне су речи
процвале у пролеће.
Птице су речи селице. 

Живим у свету речи. 

Овде се речима мери време.
Минути су кратке речи.
И речи теку, отичу,
као пешчана зрна клепсидре.
И живот мој истиче...

Али ја остајем.

Мој живот је реч
коју је казао Бог.
А свака Његова реч је вечна.

МИСЛИЛАЦ

Чујем зрно док клија у тлу
Чујем тајне које морски таласи
шапућу обали
Чујем бат птица по песку
и стопе ракова на дну океана
Чујем грцање осуђених у паклу
и клицање блажених у рају
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Видим јасно заметак у утроби
будуће мајке
И видим како сок дрвета
путује од корена до процвале крошње
А у дечјим зеницама
видим лет птица.
И видим анђеле чуваре
уз своје родитеље

Глас своје крви ослушкујем
У сенке својих речи завирујем

Промишљам своју младу древност
И славим рађање властите вечности

ПАСТИР

(Орфејеве речи ученику Ариону)

Сваки песник
извео је на пашу
своје стадо речи 

Јеси ли пастир, песниче?

О, сети се времена
док си био немушт
док си умирао
од глади и жеђи
Слова животворног
Сети се
како су те тада
речи извеле на небеске пашњаке
и твоја је душа први пут
окусила вечну храну
и пила живу воду
предвечног Слова

Сети се и памти:
Не припадају Речи теби
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већ ти припадаш Речима
Твој пастир је Слово! 

САВЕСТ – ВЕСТ

Сада је царство мрака
Лица из хада силују чула
Ватрена је хладноћа у души
Савест омражена
С вестима Демона
играју се привиђења
Један те исти Глас
а различита тмина
У зеници Анђела
спава Судбина
Иза двери Сна
Поезија рађа старце
У срцу света
деца проричу
Различите гласове
а једна те иста Светлост
На седмом небу –
гужва и таштина
Неколико муња се спрема
да буду деверуше
на Свадби Слова

ПРЕДСКАЗАЊЕ

Кануће прва суза
коју је пустио први човек
првога дана
после првога греха

Кануће прва суза –
мајка свих људских суза
кануће
на дан Страшнога суда

Кануће прва суза
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страшна и огромна
и преплавиће овај свет

И из воде потопа
родиће се нови свет –
свет без суза

ВРАТА РАЈА

Небо је мрачно.
Тешко и оловно.
Небо је страшно.
Подрхтава од муња и громова.

О, не. Немојте да мислите
да су та севања и грмљавине
физичке појаве,
које су науци познате!

То су бесни ударци песницама
блажених
по дверима раја.

НИКО МЕ НЕ УПИТА

Нико ме не упита
желим ли да се родим.
Нико ме не упита
желим ли да живим
тачно овде, сада, у овом веку...
И нико ме не упита
желим ли да сам тај
који у ствари јесам.
Свој живот нисам ја изабрао –
већ је он мене.
А кад га будем 
једног дана омрзнуо,
отићи ће,
не упитавши ме
желим ли да се растанемо.
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ДОМ

Градио сам нови дом.
На невидљивим темељима,
невидљивим циглама
уграђеним у невидљиве зидове,
у које се уграђују невидљиви прозори
и невидљива врата.
Таван је такође невидљив,
кров невидљив,
камини, такође...

У том дому живиш ти.
Живиш заточен,
неспособан – чак и ако пожелиш –
да изађеш. 

Љутиш се
међу многобројним невидљивим зидовима,
пловиш невидљивим собама,
чији број уопште не знаш.

Губиш се,
не одајући себе.
Јер си власник –
једини становник...

А уопште не постојиш!

(Изабрао и са бугарског превео: Ристо Василевски)
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Сања Домазет

РИМ

Roma – amoR
Долутавши овамо једне вечери, гледајући како се сунце повлачи 
иза брда остављајући румене сенке по зидовима и читав град на-
једном обливају кјароскуро сенке (зидови бледи као милокрвне 
жене и кровови од абоноса и угљеноцрни као ласте), Бајрон је за 
Рим рекао: „Ово је душа града.” Дођох овде у пролеће, годишње 
доба када почиње туга, али дођох весела оном радошћу коју носе 
у грудима сви који су опростили и прежалили све и сада мирно 
ходе земљом, пошто више нема шта да им се одузме. Држала сам 
кћер за руку, бејах без снаге, без пријатеља, без било кога. Онда ми 
је чело и косу и усне целивао овај град, та уздрхтала шатра чудеса, 
под којом су се тркали ветрови што мирисали су на гладијаторску 
крв, крзна звери и љутиће. Ноћу је месец прскао као зрела диња и 
руке ми беху пуне његових златних семенки. Смешила сам се, као 
сви очајници, овде је лако смешити се. У кафеу Греко извечери сам 
се тискала међу свим расама света, које беху  обучене у унифор-
ме туриста (тежак, лажљиви осмех на лицу и фото-апарати уместо 
Божијег ока), пила капучино или неко лако италијанско вино што 
беше светло и боје понутрице усана и истог таквог укуса. Јефтин 
шампањац наручивали смо, у који је касно, лењо сунце умакало 
прсте пре но што потоне у сан и пиће се пенило и бивало злато-
крило и преливало се, као што се све пенило и преливало у овом 
граду који памти далеко више него што би човечанство желело да 
се сећа. Ми желимо да заборавимо. Да брзо живимо, брзо неста-
немо и још брже будемо заборављени. Али, овај град је чиста су-
протност свему томе. Он је спор као заводљиви мушкарац и време 
у њему капље као густи, бели мед страсти. Кап по кап. Не знам 
колико бејах у Риму. Не знам ни да ли сам се оданде икада вратила.

Куполе, апсиде, авеније, колонаде
Иако је у двадесетом веку Рим припао Пазолинију ( мислим на 
његово убијено тело, на то како га носе италијанским селом, ми-
слим  на последњи снимак на његовој рожњачи – очи црне као 
дрењине вољеног љубавника, чијој је деци био кум), припао је и 
Фелинију, Моравији, Елзи Моранте. Ипак је суштину овог града 
најтачније дефинисао Езра Паунд, када је у средњовековним књи-



48

гама пронашао анаграм речи Рома, а то је Амор. Амор влада овде, 
у крошњама, отеклим од жеље, у дрвећу што пупи тамно и слатко, 
у зализаној коси мушкараца који имају искошене очи припитом-
љеног леопарда што негде већ чека свој улов, од жеље и сунца и 
прашине историје размекшано тело, на које ће положити своје до 
бола лепе, аристократске дланове. У Риму је сахрањен Китс и зато 
вас овде изјутра буде птице, невидљиве, са мајушним харфама у 
грлима од перја, анђеоског и пурпурног, птице налик на пупољке 
што су пропевали и качи их ноћу на дрвеће Бог пред зору, као 
да украшава неко божићно летње дрво. Ти живи инструменти по-
скакују на грању млаком од топлине и на лишћу које само што се 
не распрсне од експлозије хлорофила. Тичице као звона и флау-
те цвркућу дурски, ведро, поцинковано, страсно, цинобер црве-
не прелиде и токате, ругајући се смрти. Изјутра јурим у Ватикан, 
тамо су редови и бројеви и улазнице и диктафони и мегафони и 
грамофони, али ја не марим, жудим да видим Сикстинску капелу, 
тамо где је Микеланђело лежао обешен као инсект и сликао, док 
је Бог седео на невидљивом престолу, лебдео у ваздуху, крилат и 
тих за време тих јутара, плавоок, стрпљив и чекао да га Буонароти 
наслика. (Једном у Лондону, у Британској библиотеци видех изло-
жене Микеланђелове нацрте за рад на Сикстинској капели, беху то 
фини цртежи сангвином урађени на великим комадима картона 
које је сликар спаљивао пред смрт. Али смрт је увек бржа, па су 
остали сачувании и ти цртежи, ремек-дела, а не уметничке вежбе, 
као и његово писмо папи, написано пошто је рад на Сикстинској 
капели био готов. Гласило је: „Драги оче, ја сам свој посао завршио. 
Микеланђело Буонароти”. Нешто у овом писму подсећа на речи 
мајке Јоргоса Сефериса, која је, пошто је после неколико година 
болести, видела сина, прошапутала: „Сада можеш да узмеш своју 
поданицу, Господе.”) Но, Pietà Микеланђелова је оно што у Вати-
кану, где све заслепљује, готово ослепљује лепотом. (Када је једном 
обљубите погледом, када она обљуби лепотом вас, заувек ће остати 
ваша мера по којој процењујете шта је лепо, ваш вечити коректив.) 
Piet-у је уметник завршио кад је имао свега двадесет пет година, 
1699. Маријино младо лице је углачано лепотом, Божјом милошћу 
и гранитном снагом патње и у рукама, на крилу, држи тело уми-
рућег сина, о та нежност која се лије преко његових дугих удова, 
што жуде за смрћу као спасењем од бола, али и за животом, да би 
утешили ужаснуту мајку, сувише милокрвну, благу, осетљиву, да 
би поднела толико страхотну олују патње. Сазнавши да је његов 
рад приписан неким, у то време познатијим вајарима, млади Ми-
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келанђело се једне ноћи ушуњао у Капелу Св. Петра и уклесао сво-
је име у траку на грудима Девице. Оно стоји ту и данас. 

Ти, чаролијо!
Та чаролија споја медитеранске осунчаности предела, финог ги-
бања пинија и раскошног замрачења Севера постоји свуда у граду. 
Увече одлазим до Шпанских степеница и чини ми се да тамо чу-
јем музикално дисање иза једног бора. У жбуњу као да крије кри-
ла, сва од логоса лишћа, течна као вода, кредасто бела као камене 
плућне алвеоле овог града, он је скривен. Ево виле и апартмана где 
је преминуо, млад и болан, са двадесет пет година, песник. Џон 
Китс је дошао овде да лечи плућа болесна од туберкулозе, да проу-
чава италијанске антиквитете и пије италијанска вина, али ништа 
није помогло. Као и Чехов, и он је шапнуо: „Ја умирем, је ли тако, 
докторе?” И полако затворио очи, као кад се склапају бледи цвето-
ви. (Киш ће 1989. године, у Дубровнику, рећи једном другом док-
тору, после контролног прегледа: „La comedia è finita?” И лекар ће 
невољно и са ужасом климнути главом.) Рим можете да откривате 
у списима Плаута, Цезара, Цицерона, Вергилија, Овидија, Тацита, 
Јувенала… Овде је први чувени туриста био нико други до Гете, 
који је живео у изнајмљеној соби на Корзу (ово је сада музеј, али је 
цео Рим музеј и цела Италија и Грчка су музеји, ми смо само саку-
пљачи бисера који су случајно склизнули са те трпезе са Олимпа. 
Или су отети с намером.) Хенри Џејмс Рим спомиње у романима 
Дејзи Милер, Одмор у Риму, Портрет једне леди. У Риму је кратко бо-
равио и Марк Твен, био је на пропутовању, али се његови сатирич-
но-иронични утисци у делу Невини у иностранству вазда цитирају. 
Ноћу сањам како у кафеима у Виа Венету видим заувек младог и 
насмејаног Марчела Мастројанија. Да, у Риму су снимљени Долче 
вита, Крадљивци бицикла, Празник у Риму (филм уз који су се наше 
мајке љубиле у последњем реду биоскопа који више не постоје), 
овде је снимљен и Бенињијев Живот је леп… Па ипак, путник увек 
има само један мотив да путује – то је побећи – и увек само један 
разлог да дође у један град… Мој разлог је мушкарац. Он је ге-
нијалан, тамнопут, глатке, меке коже, неверан, ведрих, брбљивих 
латинских прстију, прсти су му умазани уљаним бојама и слатко 
његово тело мирише на мале, медоносне руже и терпентин. Син 
је зидара. Пије и туче се по кафанама. Када смртно рани ножем 
човека у крчми, напушта град. Мој обожавани и једини је, дакле, 
убица. Зове се Микеланђело Меризи Каравађо. У једно поподне 
истачкано пегама сунчеве светлости одлазим на Пјаца Навону, у 
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француску цркву Сан Луиђи. У њој је неколико оштећених фре-
сака Доменикина. Али као да сам Бог зна колико сам пута овде 
била у прошлом животу, природно скрећем у последњу капелу с 
леве стране, где су три Каравађова рада. Осећам их кожом, косом, 
на уснама, хаљина на мени је врела и дрхти. И ево, ту је, Призивање 
Св. Матеје, слика којом је барок постао барок, а Каравађо то што 
јесте. Ово је једно од десет највреднијих сликарских дела на пла-
нети. Христ, подигнутог кажипрста, ауторитаран, снажан (његова 
љубав је нежна као прве, плахе руже, али снажнија од саме смрти), 
уперио је прст у Светог  Матеја у царинарници и каже му: „Пођи 
за мном.” (Јеванђеље по Матеју 9;9). Матеј се чуди, пита се да ли то 
Христ позива баш њега. Крст који чини оквир прозора још један 
је симбол Христа, а Христов кажипрст исти је онај који ће на Сик-
стинској капели насликати Микеланђело. Питање лебди у ваздуху, 
пођи са мном… Каравађо поручује да свако од нас, у овом расцвату 
пролећа и млечног ваздуха, између два гутљаја шампањског светла 
око кога се скупљају слуђене, златне главице мушица, између по-
љубаца у густој трави, где су усне оног који љуби осветљене само 
светлошћу свитаца и имају укус земље и топлоту сунца, може бити 
позван. Да ли смо од Христа позвани већ тиме што смо рођени? 
Једном су чувеног историчара уметности питали колико је годи-
на потребно да се обиђе Рим. Рекао је: „Најмање тридесет девет.” 
Мислим о тим речима ноћас, док су месец и звезде тако ниско да 
се могу миловати руком, облаци су млади и ружичасти, тек уче да 
на небу шарају златне повисилице громова, а ја седим преко пута 
прилике у плашту, под којим можда крије крила, и која ми држи 
обе руке у својој и понављам да ћу се вратити. На тренутак, док 
зрикавци симфонично производе звук који призива све мајске и 
јунске векове, чини се да и овај варљиви, демонски плес, што га 
зовемо животом, можда и има некаквог смисла. А онда пада густа 
ноћ, опојна, црна и мирисава као кјанти. Лаки јарбол ветра носи 
опојан, тежак дах Тоскане. Осећам негде иза леђа узбуркано море 
и пуштам самоћу да ми исповеди све што има о мом животу. Сунце 
изводи још једну успешну театарску инсценацију заласка. Мислим 
да ће ми срце пући од превелике чежње и меко гледам лице у тами 
преко пута мене. Он шапуће како је свет мали, мајушан и како га 
целог носи у џепу на героку. Моја кћер, са нежним надланицама, 
невиним као код лутака, има мек осмех детета које се заиграло. За-
гледала се у римски Месец, тако налик на мехур од сапунице.



С
К
РИ

П
ТО

РИ
ЈУ
М

51

51

Александра Урошевић

ДЕБЉА КОЖА

– Овде, испред наше зграде… – Зора је узнемирено говорила, 
тако да сам помислио да се нешто озбиљно дешава – девојчица је 
пролазила са мајком и кад смо се мимоилазиле, окренула се према 
мени и рекла ми: ‘Ђубре!’

– А! – изненадио сам се и чекао да чујем шта је после било. 
– И мама је повукла јако за руку и залепила јој шамарчину. 
– И? – био сам упоран да настави без обзира на то што је свака 

њена реченица изгледала као крај приче. 
– И девојчица је бризнула у плач – рекла је кроз сузе.
– Па добро, зашто ти сад плачеш?
– Жао ми је.
– Ниси ти крива – рекао сам, а и мени се мало плакало. Са сле-

дећом реченицом, стварно је завршила причу:
– Да ја нисам ђубре, мајка је не би ударила. 
Сатима касније, Зора је спавала, тачније, борила се са својим 

лаким сном. Никада заиста дубоко не спава. Тело јој је смртно мир-
но, али ум у неком стању које више личи на још будније од бити 
будан него на сан. Да ли неко спава уколико чује струјање ветра 
између двослојних прозора и крчање црева комшијског пса? А 
опет, кад је будан, човек је исувише окупиран сопственим мисли-
ма, сопственим дисањем и кретањем. 

Док је њен сан реметило шуштање још неопалог лишћа и за-
глушујући звук клокотања водоводних цеви, ја сам размишљао о 
шамару и свему пре и после њега. Зашто је дете рекло Зори – ђу-
бре? Можда је данас први пут чула ту реч... Помислио сам да про-
будим Зору и да је питам колико девојчица има година...

Сетио сам се једних батина које сам добио у детињству. Имао 
сам око шест година. Моји родитељи су купили нови телевизор, а 
стари је из дневне собе био пресељен у моју. Бескрајну срећу због 
сопственог ТВ-а за непуних сат времена замениле су крокодилске 
сузе и срамота каква се не заборавља. Уместо да гледам програм, 
ја сам разгледао сâм апарат. Био је то мали телевизор са ручним 
подешавањем канала. Испод екрана имао је десет ситних дугмића 
за канале и јачину звука. Тада ми је пала на памет та кобна идеја 

– шта би се десило кад бих притиснуо свих десет дугмића одјед-
ном... Између те идеје и њеног остваривања није прошло ни десет 
секунди преиспитивања. Сећам се да сам испрва пробао да поло-
жим по један прст на свако дугме – десет прстију на десет дугмића, 
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чинило се више него логично и згодно. Био сам веома мршаво дете 
и прсти ми нису били дебљи од цигарете; ипак, дугмићи су били 
још ситнији и план десет на десет није успевао, па је, инстинктив-
но, следећи корак био прислањање длана десне руке на свих десет 
дугмића одједном. Не сећам се да ли је ТВ био укључен када сам то 
урадио, нити како је касније био поправљен, било како било – ште-
та је била тренутна. Као и батине. Први шамар који сам добио није 
толико болео, али сам се мало упишкио. Отуд срамота која прати 
сећање на тај догађај. 

Кад боље размислим, већину батина које сам добио добио сам 
због радозналости. Не знам да ли је исход моје знатижеље баш сва-
ки пут био тако штетан, али скоро да не могу да се сетим батина 
којима радозналост није била бар један чинилац. Помислио сам 
да мора бити да је девојчица данас први пут чула реч ђубре, или 
сазнала да та реч има још неко значење осим празне амбалаже и 
отпадака од воћа и поврћа, или је сада први пут испробала то на 
некоме, сасвим насумично на мојој Зори. Без других намера до из 
чисте радозналости. Само да чује како то звучи. Можда је, у њеној 
глави, као и у мојој када сам притиснуо дугмиће, остварење те ра-
дозналости било мутно као када нисмо сигурни да ли смо нешто 
само помислили или рекли наглас. Можда је за њу то ђубре била 
само проба, експеримент, а не коначан суд који прати тако стра-
шна казна за погрешност као шамар који је уследио.

Спремао сам рибу за ручак. Од рибе се ојача. Док сам је чи-
стио, део крљушти ми се зарио у јагодицу прста. Посматрао сам 
своју крв како се спаја са крвљу рибе. Имао сам најбољег пријатеља 
у детињству са којим сам тако спојио крв у ритуалном чину брати-
мљења. Био је две године старији од мене и имао је старију сестру, 
а ја сам јединац. Сећам се да ми та неравноправност није уливала 
самопоуздање. Пре свега, нисам ни разумео како се тај ритуал из-
води. 

– Лако је – рекао је – наћи ћемо се овде сутра, ја ћу да донесем 
нож и мало ћемо да засечемо врхове прстију и онда их спојимо, 
овако... важи?

– Важи – рекао сам, а у себи постављао хиљаду питања... Зар 
то не боли? Јесмо ли онда права браћа? До краја живота? Шта ћу 
родитељима да кажем...?

Гледао сам у свог брата – рибу.
Чистио сам је сатима. Са сваким слојем крљушти које бих ски-

нуо, чинило ми се, појављивао би се нови. Овако дебела кожа, по-
мислио сам, свима би нам добро дошла.
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Весна Ћоровић Бутрић

УТИЦАЈ ПОХОВАНИХ ЈУНЕЋИХ ШКЕМБИЋА НА 
ЖИВОТ КОРНЕЛИЈЕ А.

Корнелија А. је једна, солидно, жива жена. 
Понекад, али само понекад, њој се учини да је невидљива: 

пролазници на улици баш у њу ударе у пролазу, укућани понекад 
забораве да је и она у кући, телефон јој не звони данима... Ипак, 
она мисли да је жива: дише, гледа, трепће, иде на посао, спрема 
кућу... 

Онда ноћима ћути у кревету. 
Понекад и данима ћути... 
Речи се, очекивано, накупљају, ту, негде на ивицама зуба и 

усана – пуна су јој уста речи и реченица које, у навратима, избацу-
је, као неки вишак из организма, понекад на за то непримереним 
местима: у аутобусу ГСП-а, или у чекаоници код зубара у дому 
здравља. Ухвати се понеко на ту удицу преврелих речи, па настави 
разговор. И ту је обично крај... Улази у ординацију, отвара уста и 
зубар препречи речи тампонима...

Доказ да је Корнелија А. солидно жива жена је, на пример, то 
што она себе, понекад, угледа у излогу неке лепе продавнице у 
коју, у пролазу, ако је нико не закачи, погледа. И види жену дуге 
бујне црне косу, витку и, упркос годинама, Свему и Свачему, а 
највише Ничему, још увек живих плавих очију. И тако је једном, 
погледујући ципеле на распродаји, у одразу тамног стакла, видела 
мушкарца који стоји поред ње и такође гледа у ципеле. Да је могла 
да му чита очи, видела би да и он има много Ничега, али и да су и 
његове очи још увек солидно плаве. 

Не зна због чега, због распродаја, лепог излога, лета, Корне-
лија А. је и следећега дана, у исто време, на паузи, уместо на дору-
чак, одшетала до ципела. И – Он је, такође, поново гледао ципеле... 

Тако су се упознали, па су разговарали о ципелама, деци, по-
слу, (не)видљивости, и смејали се.

Баш. 
Корнелија А. се смејала више, тих дана, него што је послед-

њих година. И, одлазак код зубара у дом здравља показао се кори-
сним: зуби, и њени и направљени, сијали су на њеном лепом лицу. 

Онда су ходали горе-доле, улицама, пили кафу у оближњој 
башти, дуго, данима... 
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Једном су прошли поред табле испред малог хотела на којој је 
на белом папиру црним словима била исписана понуда:

 
ЈАГЊЕТИНА кг                1.200 дин.
БЕЧКА ШНИЦЛА    350 дин.
ЈЕДНОКРЕВЕТНА СОБА            2.600 дин.
ДНЕВНИ ОДМОР          1.460 дин

Мало су обоје поцрвенели и прошли. 
Следећег дана Корнелија А. је у „њихово” време, случајно, 

прошла баш поред табле испред малог хотела. И, гле чуда, и он је 
био испред табле. Руке су им дрхтале кад су се поздрављали. Као 
да су стрепели од погледа на белу таблу с црним словима: обоје су 
гледали у ставку ДНЕВНИ ОДМОР. И тако уздрхтали, после толи-
ких година, кренули су ка улазу у хотел. Корнелија А. се освртала 
око себе, погледавала по улици... И онда јој је поглед пао, још јед-
ном, на белу таблу. У понуди малог хотела, испод соба и јагњетине, 
ситним словима били су нуђени и ПОХОВАНИ ЈУНЕЋИ ШКЕМ-
БИЋИ по цени од 290 дин.

Застала је. 
Мирис ловора и белог лука који се ширио њеним станом кад 

би спремала омиљено јело своје породице није долазио из кухиње 
малог хотела, али њене ноздрве препознале су га и само у називу. 

– Извини – рекла му је – ја сад морам да будем на сасвим дру-
гом месту.

И нежно га је пољубила. 
У леви образ...



С
К
РИ

П
ТО

РИ
ЈУ
М

55

55

Мариос Хакас

ПРОТИВ ЦВЕЋА

Не разумем се у боје, нити у облик. Можда сам донекле успешан 
у склапању реченица, где се ставља „и”, „чији”, а где се изоставља, 
да ли да употребим реч „само” или „једино”, као и шта је неопход-
но употребити, баш као и шта треба избегавати. То је главни ра-
злог зашто ми иде писање, иако, са тако мало тога што знам, можда 
нисам песник, нити писац. Сликар свакако нисам.

Кад бих био, никада не бих сликао цвеће. Пре бих хиљаду 
пута насликао nature morte мошнице, него једну киту цвећа. Ми-
слим да би имале неку непосредност која тако фали нашим живо-
тима, више него то пребацивање сексуалности на цвеће.

Наравно, и оно има прашнике и тучак, полен и јајне ћелије са 
оном лепљивом материјом, али све то пада у други план, скривено 
је мноштвом латица и на крају ништа ни не посумњаш.

Одлучио сам да ове своје ставове поделим са Пицом, једном 
пријатељицом, сликарком, у зрелим тридесетима, која ми се већ 
допадала, не кријем то, али моји разлози су били чиста жеља да по-
могнем уметности, верујући да ће њен кист добити више страсти 
и крепкости ако би усмерила своју пажњу тамо где би се сусретала 
са једном тако живом темом, пре него да се бави беживотним лати-
цама ружа, лала, гладиола и далија.

У почетку сам јој то изнео изокола, а она је инсистирала на 
томе да је на страни цвећа, можда јер нисам могао отворено да го-
ворим. Пошто сам скупљао полако храброст и најзад сликовитије 
објаснио своје идеје, она је напокон схватила и одмах ми показала 
врата.

Не разумем зашто се толико наљутила, кад се и у уметности 
ствари називају својим именом, то је нешто што ме је баш разгне-
вило, па сам јој рекао све у фацу како би боље испратила то што 
сам јој објашњавао. Како не треба да личе на смокве или глобус, 
како постоје многе врсте: обешена старачка, иста као црни лук, 
младалачка стиснута као луковице, друга ишчашена у затвору, а 
нека у брачним креветима, углавном велика разноврсност која би 
могла да се представи гарнирунгом ротквица. Чак сам јој рекао, 
пре но што се нађох на ходнику, а иза мене се затворише врата, 
како не треба да личе на труле лешнике и да треба да проживи 
више, и да одбаци лажно скромна размишљања како би успела да 
доспе на ниво проблема.
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Од тада, и жене које нису сликарке, а са којима сам разговарао 
о том поимању непосредности, о суштини љубави на крају краје-
ва, све су то одбациле. Схватио сам да жене желе сентименталност, 
три тачке и сажвакане разговоре, док сам ја, следећи најкраћи пут, 
увек предлагао да ме прате у најближи хотел. У супротном, сигу-
ран сам да бих се дегенерисао у ките цвећа, и слатке разговоре пре-
ко телефона, нешто што сам одувек сматрао сувишним луксузом, 
зато ми се башта и осушила. Можда је крив и мој ускраћен и јалов 
живот, увек ужурбан и неиспуњен, исто као и то што никад нисам 
марио за гарнирунге.

Доспео сам, дакле, да будем против цвећа и одлучио сам да 
пренесем ова своја схватања на онај начин на који ја умем да се 
изражавам, наравно, неспретно и некако непромишљено. Нисам ја 
крив што ме моја нарав води у непосредност, а и напослетку нисам 
песник, а чак ни писац.

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

ЛИКОВИ У МАСКИ, МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Увод

Модерна театрологија је судбински везана за 
трендове модерне теорије књижевности и још 
увек не може јасно да дефинише да ли предмет 
њеног интересовања припада литератури или 
позоришту. (Ромчевић 1993: 2)

Чини се да је заинтересованост научне и читалачке јавности за дра-
ме Црњанског осетно слабија него када су у питању његови рома-
ни или лирика. Иако претпостављамо да су разлози за то бројни, 
уроњени у поетички и искуствени хоризонт различитих времена, 
сматрамо да ниједан од њих не би требало везивати за слаб умет-
нички квалитет пишчевих драма. Црњански је писао одличне дра-
ме, али су његови романи однели превагу у рецепцији. По томе је 
он сличан једном другом класику наше књижевности – Петру Пе-
тровићу Његошу, чије дело Горски вијенац односи апсолутну пре-
вагу у рецепцији у односу на религијско-филозофски спев Луча 
микрокозма и драму Лажни цар Шћепан Мали.

Позоришна представа је најбоља иманентна анализа драм-
ског дела. Анализа и разумевање драмског лика као субјекта пред-
стављања, уз анализу композиције, најважнији је корак у тумачењу 
драмског дела. Скуп информација које детерминишу лик у драм-
ском тексту је мерљив и затворен и може бити исцрпљен, али не 
проширен прецизном анализом, док је збир информација које се 
могу сакупити о стварној особи практично неограничен (Ромче-
вић 2004: 53). Драма покреће велике механизме људских односа и 
нема ничег лепшег него их на сцени учинити живим и опипљивим, 
претворити оно што је постојало на штампаној страници у живот 
живих људи, открити и изложити те многоструке односе који се 
сви на први поглед не примећују, али који у доброј представи знају 
да се одједном појаве и да се, као ударом чаробног штапића, сложе 
у једну кохерентну целину (Христић 2006: VII).

Да би позориште заиста постојало, потребно је да свет дела 
буде што пространији и стварнији и да увелико превазилази окви-
ре сценског света (Сурио 1982: 21). Сваки позоришни комад је 
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структурални објекат par excellence, он се гради по преегзистентном 
начелу, по схеми која слободно може да се одабере из фонда по-
стојећих клишеа. Основна схема комада може да се подудара са за-
плетом и глобалну структуру је, у том случају, лако уочити и лако 
представити. Када постоји драмска радња – фабула у виду сло-
женог заплета, сама њена дескрипција открива фабуларну схему 
комада. Кад изостане фабула, остаје само сиже, односно сижејно 
обликовање грађе, где грађа не значи фабулу, јер ње нема, или је 
једва има, већ само тему, попут теме какву има музичко дело, а да 
притом не зна за фабулу. Маска је грађена по овој другој схеми, као 
музичко дело, искључиво на теми, али има известан фабуларни 
ток. Ипак, дескрипција фабуларног тока не открива структуралну 
схему комада, дескрипција овде остаје немоћна пред фабуларним 
током, јер изневерава значење (Миочиновић 1973: 135).

Књижевно искуство Милоша Црњанског
За књижевно дело Милоша Црњанског везан је појам суматраизам, 
у коме се његово виђење света чини сродним са схватањем света у 
поезији Далеког истока.

„Ви знате да ја имам једну луду теорију суматраизма, да живот 
није видљив и да зависи од облака, румених шкољака и зелених трава чак 
на другом крају света.” (Црњански 1959: 241).

Кад ударци стварности и судбине почну да падају по јунаци-
ма Црњанског, они постају суматраисти. Песник својим суматра-
измом сугерише мисао о универзалној космичкој блискости свега 
што постоји, да тајна веза спаја корале из далеког мора са трешња-
ма из песниковог завичаја, конкретизујући тако стару, романти-
чарску тежњу за даљинама. Тумачење суматраизма дао је сам Цр-
њански означавши га као свој поетски, емотивно-филозофски и 
животни став (Милошевић 1966: 24).

Суматраизам у поетичној комедији Маска

У критици, поред спорадичних наговештаја, није доказано да тра-
гова суматраизма има у Маски. Бранко Радичевић, као један од 
главних ликова у овој поетичној комедији, једном од првих радова 
Црњанског, огласиће се једном реченицом: ,,Једни вичу: идеали-
зам, други комунизам, ја етеризам’’ (Црњански, Маска). Бранков 
етеризам јесте у извесном смислу суматраизам Милоша Црњанског 
(Миочиновић 1973: 79). Не улазећи у навођење примера који пока-
зују да је језик Лирике Итаке сродан језику Маске, по духу, изразу, 
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ритму, унутрашњој сугестији, постоји неколико карактеристич-
них, суматраистичких мотива који се крећу у Маски:

– Позив на бекство у визије далеког и непознатог, као антитеза 
стварности у којој је људско биће осуђено на патњу (Чезаре: ,,Не-
ћемо чути ни коње како језде… очи ће ми бити пуне суза… а ви 
завејана дрхтаћете кад нам препречи пут каква смрзнута, скрхана 
грана… а после Lucca, Канал Гранде… саонице нас чекају… кроз 
шуме од снега… однеће те некуд… очи твоје.”)

– Тежња да се у природи траже и налазе знаци властите судби-
не (Генералица: ,,Дођите једном сви, к мени, на море. Лешкати и 
гледати у небо, горе, слушати како вал за валом допузи из неба до 
ногу наших и овде. Да видите како су у зору несретни ти разгово-
ри о младости и словенству… тамо све дође из неба и ноћи и воде, 
нестану у зору успомене…”)

– Осетљивост за пејзаже, који су компензација за невоље на 
јави (Глумица: ,,Снег. Све је од снега. Ничега се не сећам из живота 
радо, само њега.”)

– Трагање и жеља да се открије смисао универзума (Бранко: ,,Ја 
вијам облаке… Једни вичу: идеализам, други комунизам, а ја: ете-
ризам… видите, ипак, ја верујем, нејасно, када хоћу, негде далеко 
из моје душе, из мог загрљаја, све што ја желим, то се рађа…”)

Радња Маске
„Ја сам се формирао последње године пред рат и у рату. У хапсу и на 
ратишту као прост аустријски војник, ја сам патио, боловао, бежао и 
јуришао. Спавао сам међу мртвацима. Тај рат нећу и не могу да забо-
равим. У тих пет година, у болницама и логорима сам написао Маску, 
Дневник о Чарнојевићу и своје песме. Ономе што сам тад осећао и 
мислио о човечанству, о растанцима и патњама, о узалудности, хоћу да 
будем веран и доследан. У великом хаосу Светског рата био сам непоколе-
бљив у својим тугама, замишљености и мутним осећањима. Ни радост 
послератна није ме изменила.” (Милош Црњански 1992: 20).

Структура Маске
Структура Маске је грађена по музичкој, прецизније, оперској схе-
ми и њу одређују музичке, пре свега, оперске форме: арије, дуети, 
лајтмотиви, ансамбли (групне сцене) и оне су коришћене у функ-
цији теме и условљене су темом. Арије су издвојене, то су соло пар-
тије које имају у извесном смислу самосталну вредност, вредност 
љубавних, лирских песама, мада су чврсто везане за фабуларни 
ток, као облик изражавања Чезареве љубави према Глумици.



62

Дуети су структуралне јединице у којима се одвија основна 
тема којима се она најдословније илуструје. Групне сцене стоје 
углавном контрапунктски у односу на главну тему и у њима она 
искључиво живи као лајтмотив. Оперска схема, по којој је грађен 
комад и у којој доминира дуо као јединица сценског збивања и као 
елеменат глобалне структуре, овде је означена и терминологијом 
преузетом из музичке сфере (Миочиновић 1994: 137).

У оквирима елементарне фабуле, која само у свом завршном 
– делу доноси збивање, део који се испољава као клишејни облик –  
љубав младог, племенитог ,,морнаристичког часника” према Глу-
мици, уклапа се у оперски стандард с краја прошлог века. Овоме 
треба додати и општу ситуацију: бал под маскама и избор лично-
сти – свет високог друштва, и то бечког високог друштва, које под-
разумева богатство, луксуз, фриволност, чиме се задовољава један 
од основних предуслова за улазак у сферу оперског.

Простор и време
Црњански у својој драматургији испуњава сценски простор са-
лоном, тим тако херојским местом грађанског, натуралистичког 
театра, као историјским местом демократске културе (Голубовић 
1996: 272). Његова естетска варијанта је аристократски салон, место 
завођења и љубавне игре. Том салонском простору, са обавезном 
фигуром врата и илузијом четвртог зида, референтни су светови 
знања (библиотека) и маски (сала за игру). Категорија времена 
налази се, са историјског становишта, само условно у функцији 
категорије простора, јер је огољена и строго детерминисана тем-
порална фактографија фиктивна. Целокупна атмосфера која вла-
да у салону наводи на закључак да је веродостојност историјског 
тренутка проблематична. Предметима у салону се одузима свр-
сисходност грађанског декора на рачун унутрашње ,,фантастичне 
воље Генераличине”. Преовлађује утисак о предметно-просторној 
ликовности и изразитом декоративном естетизму (Голубовић 1996: 
274). Коментаришући Писмо драматургу и равнатељу, у коме је дат 
детаљан опис декора Маске, Мирјана Миочиновић закључује да 
овај барокни сценски простор ,,постаје визуелни знак једног све-
та који је двојако замишљен као оперски: по својој структури, по 
облику који сценска присутност одабира, као и једнако по ретори-
ци и механици позоришних осећања” (Миочиновић 1973: 65). Кад 
Црњански у истом писму описује даме (витке, полуголе, страсне, 
с много тешког накита, лепеза и цвећа), не заборавља ни покоју 
ироничну опсервацију: ,,Весело носе своја, на дан трипут окупа-
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на, псетанца у руци”, док за браде господе са титулама каже да 
су ,,знак демократије”. Црњански у Маски пројектује и друштвене 
и духовне односе прошлог времена, па се јавља и у специфичној 
улози критичара друштва.

Конфигурација ликова
Под конфигурацијом подразумевамо број ликова који су присут-
ни на сцени на одређеној тачки у комаду. Промена конфигураци-
је води стварању нове сцене. Идентитет драмског лика се развија у 
серијама у којима учествује; контраст и кореспонденција која се ра-
звија између једног лика и осталих постаје најјаснија када су поста-
вљени једни поред другог на сцени. Сценски доминантни ликови 
су они који партиципирају у свим конфигурацијама са осталим 
ликовима и посредују у стварању других конфигурација. (Ромче-
вић 2004: 59). У многим фрагментима Маске Црњански показује 
леп смисао за законитости позорнице. Његов стих омогућује живу 
конверзацију, а отворени међупростор различита мизансценска 
решења – на пример, кад у првој сцени Глумица говори Чезару: 
,,Слушајте, овоме мора једном доћи крај. Добро. Један пољубац. Но. 
Један загрљај”. Поставља се низ конфронтација, од којих многе 
омогућавају и остваривање хуморне конфигурације – Генералица 
у односу према низу партнера: Чезаре, Стратимировић, Бранко, 
Даничић, Генерал, Барон, Шалер, Жан, затим Чезаре – Глумица, 
Аустријанци – Срби и слично. То чини да напетост на сцени траје, 
са блажим амплитудама (што је театарска карактеристика) током 
целе радње, док групне сцене омогућавају низ сложених односа 
(на сцени не увек довољно јасних) и развијен и жив мизансцен. 

У делу има четрнаест главних ликова и тридесетак споредних: 
,,господа, официри, даме, неке маске, слуге”. Црњански све ликове 
у драми обухвата обједињујућим називом ,,комедијанти”. На по-
четку драме у дидаскалијама гледалац може схватити да су коме-
диографске конвенције за глумце сасавим необавезне: ,,Не смеју се 
по налогу равнатеља и не бризну у плач кад неко разбије чашу на 
позорници. Сви су раскалашни, сви говоре у нереду и не чекају да 
други доврши.” Глумцу се препушта на вољу да буде неозбиљан и 
да се понаша искључиво према својој личној иницијативи: ,,Задаћа 
глумца личи на задаћу онога ко седне за клавир…” Типизираним 
шаљивим ликовима одговара типизиран говор готових фраза, без 
семантичке разноликости. Ликови су подређени потребама аутора 
који мотри са стране и који, у присуству гледалаца, управља њихо-
вим судбинама. Он као да ужива посматрајући механизовани ритам 
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апсурдне комике (која добија смисаони потенцијал нижих нивоа ко-
медиографије – лакрдије): ,,сви се журе, да сплеткаре, да питају, да 
говоре, да блистају”.

Ако dramatis personae може бити описан као листа свих ликова 
који се појављују у комаду, онда то укључује не само мање ликове 
који проговарају само једном, већ и неме или ,,колективне лико-
ве”, чија се функција може разликовати од функције сценографије 
само по томе што не преносе стално исту информацију. Са друге 
стране, ова дефиниција dramatis personae искључује ликове о којима 
се говори, али који се никад не појављују на сцени. Иако је могуће 
да ти ,,немизансценски ликови” имају извесне индивидуалне осо-
бине, или утицај на заплет, једноставна чињеница да су предста-
вљени вербално, а не мултимедијално, значи да имају статус којим 
се могу јасно разликовати од осталих ликова (Ромчевић 2004: 56). У 
оквиру Маске, појава Бранка Радичевића не представља главно упо-
риште комада у смислу његове идеје; Бранко није уведен у Маску 
да би се у његовом средишту расправљале националне или исто-
ријске тезе, већ је његов избор за учесника овог збивања двоструко 
значајан. Бранко представља ,,објекат” у односу на који се мани-
фестује Генераличина донжуанска страст, па и конфронтацију са 
овом страшћу, субјект са којим се она суочава, њену контратежу. 
Друго, Бранко је у Маски лик песника, он се јавља као личност са 
одређеним погледом на свет и то је његова основна карактеристи-
ка у односу на друге актере, разлог његове драмске маркантности 
и узрок његовог појављивања. Његов поглед на свет је песнички, 
он је ту да га искаже. Његово осећање света испуњено је смислом за 
друге, односом према историји и свом делу. Бранковим осећањем 
света доминира свест о коначном, он осећа велтшмерц и истовре-
мено свест о томе да се све дели са нечим или неким другим и са 
Универзумом. Ова суматраистичка свест и осећање да је све у вези 
на свету чине Бранка у Маски делом тог света и његовим стварао-
цем: ,,Ја опет кажем: добро је само: ветар и зоре”, каже Бранко, а 
Црњански: ,,Пробудимо се ноћу и смешимо, драго, / на Месец са 
запетим луком. / И милујемо далека брда/ и ледене горе, благо, 
руком” (Суматра).

Актанцијални модел
Овај модел нам помаже да идентификујемо функције у сижејној 
структури комада, које схватамо као низ динамичних и промен-
љивих односа (Ромчевић 2004: 72). Актанцијални модел је екстра-
полација једне синтаксичке структуре и служи за анализу текста, 
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делећи је на шест кореспондирајућих елемената који се називају 
актанти.

адресант (љубавна страст)                адресат (конфликтне ситуације)

  субјекат

  (Генералица)

  Објекат

  (Мушкарци)
помоћник          противник
(морални нихилизам)                       (патологија, старење)

Генераличино радикално противљење логици протицања вре-
мена и њено настојање да се оно заустави или евентуално врати 
уназад говори о антирационалном виђењу збиље и психолошкој 
мотивацији при рехабилитацији ероса у тематском склопу дра-
ме. Ерос као врховно начело у структурисању драмског лика Ге-
нералице изазива поремећај каузалности у структурисању свих 
осталих актера (категорија комуникативне активности подређена 
је идеји еротизма), актанти функционишу једино када су у рефе-
рентном односу према сфери Генераличине љубавне страсти, али 
ерос такође иницира процес потенцијалних конфликтних ситу-
ација услед дехијерархизације моралног начела. Општи еротски 
колорит повезан је са декадентном тежњом према моралном ре-
лативизму, појава која се у честим ситуацијама са конфликтном 
љубавном тематиком лајтмотивски понавља: ,,Ничега ме није стид. 
Стид ме је, да старим”. Из психоаналитичког угла гледања, друге 
генерације симболиста своде се на феномен хистерије. Актантима 
касносимболистичких текстова непрестано прети потпуна одсут-
ност идентитета, безвлашће, безумље, губитак способности за одр-
жавање света, а самим тим се доводи пред типичну алтернативу 
хистерика: бити неко vs. не бити само самим собом (Голубовић 
1996: 275).

Да би некако превазишао трагичност судбине при концепци-
ји мушких ликова морнарског часника и медицинара, Црњански 
доследно користи поступак декадентне естетизације смрти и по-
ступак приказивања зла у позитивном осветљењу. Он истрајава на 
постулату о демонском, о третирању зла у животу људи као уни-
верзалне зле суштине, неоспорно врло значајне када је у питању 
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судбина појединца. Тај експлицитни, дијаболични естетизам Ма-
ске није еволутиван, он се не развија и не отеловљује у Генералици 
као носиоцу женског принципа и ероса, него се своди на изолова-
но дејство појединих речи и на њихова осамостаљена занчења.

Монодимензионални и вишедимензионални концепт лика
Једнодимензионални ликови су дефинисани малим скупом ди-
стинктивних црта. У екстремној форми, тај скуп је сведен на једну 
доминанту, која, тако издвојена и претерана, претвара лик у кари-
катуру (лик Генералице). Вишедимензионални ликови су дефи-
нисани комплексним скупом особина преузетих са диспаративних 
нивоа и могу се тицати њихове биографске позадине, психолошке 
природе, понашања према различитим људима, начина на који 
реагују у различитим ситуацијама или њихове идеолошке ори-
јентације (лик Бранка Радичевића). Свака нова ситуација открива 
нове стране лика, на начин на који се његов идентитет открива 
примаоцу као вишедимензионалан (Ромчевић 2004: 61).

У овом драмском првенцу Милоша Црњанског откривамо си-
туацију у којој већи број лица, од оних одабраних да буду у среди-
шту пажње (троугао: Генералица – Чезаре – Мими) до важних или 
случајних гостију у Генераличином салону једне покладне вечери, 
постоје, говоре и делују као људи који су у некаквом нескладу са 
местом, временом и друштвом у салону, а преко њих и са светом 
који то друштво представља на сцени. Свако од њих ту и припада 
и не припада, и јесте и није прихваћен од осталих, и јесте и није 
жељан или очекиван, зависно од појединачних односа са други-
ма у салону. Сваки дијалог, сваки контакт лица на сцени изража-
ва различите варијације на исту тему. У жижи тематског круга су 
неиспуњене еротске чежње главних учесника радње – Генералице 
и Чезара, које обезбеђују неку врсту лабавог, само скицираног за-
плета, чији се недостатак и не осећа зато што га успешно замењује 
тема. Око њихових еротских чежњи бујају не мање драматуршки 
значајне и не мање вешто изражене или наговештене неиспуње-
не жеље и амбиције друге врсте – политичке (Рајачић), војничке 
(Стратимировић, Генерал), научне и уметничке (Даничић, Корне-
лије), песничке (Бранко), монденске (Мими, Баронеса). Свако од 
учесника маскараде жели нешто да постигне тиме што се појавио 
у Генераличином салону, да освоји жуђеног партнера, да оствари 
друштвени контакт који му може донети успех у свету, политич-
ки, каријеристички, или бити од неке користи националној гру-
пацији којој припада. Међутим, напори да се жељено постигне у 
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кратким, искиданим, међусобно испреплетаним самоисказима 
од којих је сачињен дијалог у Маски, или у развијенијим сценама 
сем два или више учесника радње, никада не доводе до испуње-
ња жеље. А то значи да стално остаје недосегнут прави контакт, 
права комуникација међу личностима, било појединачно, било 
групно, што је за драму као род изузетно важно. Размена мисли, 
осећања и кретњи на сцени остаје зато у домену неоствареног кон-
такта, прецизније речено: неспоразума. Сваки Генераличин поку-
шај освајања или покушај да нађе слушаоце за своје ламенте над 
младошћу која јој измиче наилази на неразумевање, на непажљиве 
слушаоце или само на условно прихватање. Не може се рећи ни да 
је ,,остварење” њених еротских жеља у контакту са слугом Жаном 
стварно успостављање комуникације; са Генераличине стране, оно 
је изнуђивање телесне реакције, а са слугине „одрађивање” једне 
од непријатних дужности које понекад допадну слугама у високом 
друштву. На људском, емотивном, комуникацијском плану неспо-
разум између Генералице и Жана, без обзира на физички контакт, 
исто је тако дубок, као и у односу Генералица – Чезаре или Чезаре 

– Мими, или у другој сфери људских односа, у разговору Чезаре – 
Бах, рецимо. Тај неспоразум, тај разговор лица која нису спремна 
да прихвате оно што им се каже, нити да чују глас осим сопстве-
ног, не ограничава се на комуникацију појединца. Он увек постоји 
као део једног драматуршки јасно изведеног неспоразума између 
већих група на пријему: мушких – женских, српских – бечких или 
класно подвојених. Он се очитује у исказима, у понашању, у же-
љама, у схватању или несхватању онога што се око њих догађа. На 
још једном, општијем плану осећа се сукоб појединца и групе са 
контекстом (друштвеним, етичким и историјским) у коме се Маска 
одиграва. И тај сукоб обухвата исти распон, од етичке и друштвене 
неприхватљивости Генераличиног еротоманског понашања и ин-
цестуозних жеља, до политичке и цивилизацијске нетрпељивости 
која избија у понашању бечке средине према Србима у њој и ван 
ње, или аристократског сталежа према људима од професије – на-
учне, уметничке, војне. Појединац је тај који не схвата или неће да 
схвати шта партнер у љубави и страсти, саговорник у салонском 
или политичком разговору, или правила друштвеног понашања 
и ставови окружења око њега траже или хоће да разумеју и при-
хвате, а на шта неће и не могу да одговоре ни на емотивном, ни на 
рационалном плану. Генералица неће да се помири са Чезареовим 
одбијањем, Чезаре неће да прихвати да је његова романса са Мими 
немогућа и због њене равнодушности и због њихових друштвених 
односа, Стратимировић неће да прихвати Генераличино одбија-
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ње, Корнелије неће да схвати да његова музика није занимљива за 
средину у којој се нашао, Рајачић схвата, али не прихвата Бахово 
одбијање српских захтева, Бранко зна да ће умрети, али се не мири 
са том чињеницом, и слично. Умножавање ситуација у којима се 
тема неспоразума појављује, од развијених дијалога до узгредних 
опаски, од односа појединца до односа група, обједињује успешно 
неколико сижејних токова у Маски: од Генераличиног донжуан-
ског трагања за партнером, преко ,,жала за младошћу” који дели 
већа група лица, до понашања ,,Срба у салону”, и даје Маски осе-
ћање јединствене и ефектне целине.

Лик Бранка Радичевића
,,На тог Бранка желим да Вас подсетим, имам га радо у себи. За 
њега је записано да је као младић узео пушку, војничку, која је тада 
била врло тешка, за грлић, па је пушку испружио руком. Мени да-
нас, када би је дали, ја бих пао заједно са њом. А и међу вама, мла-
дићима, који је узмете, неће бити много оних који ће је испружити 
тако. Дакле, био је један други Бранко који је цветао, који је ђачки 
живот Карловаца претворио у симбол. Тај Бранко није само фи-
зички другачији од онога на кога смо навикли да замишљамо, као 
једног у Бечу скрљаног човека, младог, који чека последње своје 
дане, пљује крв итд. А онда имате Бранка у књижевности кога ја 
замишљам другачије. Кашанин је био први који је скренуо пажњу 
на Бранкову везу између Вука и Његоша. Као што знате, од Бранка 
су тражили да пише народне песме, јуначке. А он није могао, нити 
је радо писао, него је певао оне враголасте лепе песмице и песму 
Туга и опомена, која је једна од најлепших поема.”(Црњански 1992: 
207).

На Бранка је стављен посебан акценат у комедији Маска. Он 
одступа од основне схеме: ,,Мушки су нервозни, одушевљени, ла-
ког карактера, нервозни.” Бранково понашање и његова појава 
заправо су супротни овим индикацијама: он није одушевљен, већ 
меланхоличан, није лаког карактера, већ опседнут смрћу, згађен: 
,,али мени је давно гадна и љубав и ваше сласти”, чак није ни нер-
возан, него равнодушан. Зато је у Писму драматургу и равнатељу 
истакнута та његова посебност, та ,,усамљеност у трупи, по кости-
му, по лепоти”. Бранко има улогу песника, романтичног песника, 
који је тип песника уопште. Зато он у границама своје невелике 
улоге добија извесну изузетност у односу на схему мушких лико-
ва и ближи се оном универзалном, архетипском плану на којем је 
конципирана главна личност – Генералица. Ево његових схемат-
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ских, дистинктивних обележја: ,,мало је прост”, ,,леп је, врло леп” 
(Генералица); ,,нема сувише дугу косу и лепши је но у Карлов-
цима” (Писмо драматургу и равнатељу); ,,тако бесно, дивно јаше”, 
,,болује од туберкулозе” (Баронеса); ,,има тако снажне руке” (Гене-
ралица) итд. Са свим овим дистинктивним особинама, Бранко је, 
упркос невеликој улози, једна од главних личности. Само његово 
појављивање, пре појављивања, присутност пре сценске присутно-
сти, иде у прилог овој тврдњи. Све што је речено о њему, речено 
је пре његовог ступања на сцену, а његово појављивање и његова 
кратка рола биће сценска демонстрација извесних ранијих назнака.

Концепција и карактеризација Бранковог лика грађена је по 
схеми индивидуално–универзално–индивидуално. Драмски лик 
се дефинише кроз скуп односа са осталим ликовима у различитим 
констелацијама и конфигурацијама, а у изолацији се дефинише 
кроз два нивоа: концепцију лика и карактеризацију лика. Концеп-
ција лика се односи на антрополошки модел на коме је базиран 
лик и на конвенције које се користе при транспоновању тог ан-
трополошког модела у функцију. Концепција лика је историјска 
категорија, историјски и типолошки променљив скуп конвенција, 
будући да произилази из спектра историјских представа о човеку 
и његовим драмским манифестацијама и надисторијског реперто-
ара могућих варијација. Карактеризација лика односи се на фор-
малне технике које се користе да би се приказао лик (Ромчевић 
2004: 59).

Индивидуална, концептуална страна његовог лика грађена 
је путем биографских, историјских и културолошких референ-
ци, где заправо две последње произилазе из првих – биографских. 
Универзална је она архетипска страна лика (песник, грађанин све-
та, смрт) када извесне референце помоћу којих је грађена индиви-
дуална страна лика (његово ситуирање у простор, време и књи-
жевну традицију), нарочито културолошке (помињање имена не-
ких типичних романтичних песника: Бајрона, Игоа, затим наслова 
дела  – Фауст), учествују у формирању универзалне стране лика. 
Са друге стране, известан број географских и историјско-култу-
ролошких референци, везаних за националну историју, јесу био-
графске референце (Караџић, Стражилово, Нови Сад, Фрушка 
гора, Косово, Ловћен, хајдуци, тамбураши) које имају функцију 
поновне индивидуализације лика: Бранко постаје српски роман-
тични песник, песник ,,словенства”. Дискурс о преегзистенцији 
лика, о вантекстуалном социолошком или историјском контексту 
је заправо посао изградње, а не откривања смисла (Ромчевић 1993: 
40) Бранков етеризам јесте у извесном смислу техника драмског по-
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гледа на свет Милоша Црњанског остварена кроз овај лик, што је 
блиско суматраизму његовог песничког ја. Не може се занемарити 
чињеница да се не мали број биографских и културолошких кодо-
ва може једнако применити на оба песника: Бранка и Црњанског.

Лик Генералице Аде
Музичка структура Маске условљена је природом саме теме: дон-
жуанским обликом љубавне страсти. Носилац донжуанске стра-
сти у Маски је жена – Генералица. Овим обртом у стандардној 
ситуацији, овом инверзијом лика, поремећене су искључиво оне 
конвенционално психосоцијалне релације и кодови по којима је 
донжуанизам, по дефиницији, мушка страст. Овом инверзијом 
је дошло до структуралне измене у односу главне личности, Дон 
Жуана – Генералице, и осталих ликова који гравитирају око ње: 
мушке личности су задобиле ону пасивност која је потребна да би 
се јасно издиференцирао превасходно лик заводника. Генерали-
ца од Дон Жуана има, пре свега, апсолутни морални нихилизам и 
она нема потребу ни за каквим планом, ни припремама, јер је она, 
као и Дон Жуан, увек спремна и енергија, као и еротска жеља, у 
њој су увек присутне. То бескрајно понављање заводничких ситуа-
ција, везано за природу страсти коју Маска илуструје, испољава се 
на структуралном плану, као умножавање и репетиција неколи-
ко скоро идентичних дуо-сцена у којима је Генералица обавезан 
члан: сцена са Стратимировићем, сцена са Бранком, кад стављање 
у први план Бранковог лика контрапунктски развија тему, сцена 
са слугом, кад еротоманско понашање, због недоличности односа 
са социјалног аспекта, интензивира тему (две варијанте сцене, на 
српском и немачком) и сцена са Чезаром, кад инцестуозна садржи-
на сцене узрокује трагичан крај. То множење заводничких ситуа-
ција приморава Генералицу, као аутентичног Дон Жуана, да све 
то сачува од заборава неком врстом каталога, списка заводничких 
успеха, који се претварају у једини доказ егзистенције.

Дакле, кроз цео ток Маске као лајтмотив се провлачи уздах 
због пролажења младости. То није само наглашено код главне 
личности, Генералице, богате и лепе удовице повећаних еротских 
потреба. И остале личности Маске имају изразито осећање важно-
сти привилегованог доба живота. Ево неколико примера који илу-
струју ту тезу:

Стари Генерал, најбољи камерад Адиног мужа, иако се жали 
на позне године (,,[...] јучер не погодих ни једног голуба у лету. 
Све их је побио Чезаре. Ја сад увек стојим. Једино стојећки, кажу, 
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још нисам смешан… Ох, шведску масажу… Треба мени телећак.”), 
реагује на Генераличино одбијање његовог удварања: ,,Али, ви сте 
ми стар”, неочекиваним, али карактеристичним: ,,Ја стар?” После 
једне од многих егзалтираних изјава о младости (,,Ничега ми није 
жао што је прошло, само младости и ничега ме није стид, семо тог 
да старим”), Генералица пребацује Генералу и Барону Шалеру да 
је оговарају и пркосно истиче: ,,Ја хоћу, хоћу, још, још, да живим. 
Ето, сад знате и Он и Ви.” Барон Шалер, помало затечен, изјављује 
да је стар и да га интересују још само Аустрија и Балкан, док га све 
друго, па чак и жене, оставља хладним. Ова Баронова изјава није у 
складу са његовим понашањем те ноћи. На Генераличино кокетно 
питање: ,,Шалер, јесам ли лепа?”, он са муком прошапуће: ,,Исуви-
ше… исувише.”

Преобучена у Глумичин вечерњи огртач и с маском на лицу, 
Генералица, заводећи Чезара, говори о аустријском министру 
Баху: ,,Загрли ме… Ох, како си млад… Да знаш како је смешан 
Бах… немој да остариш.” Ову реплику ваља тумачити у контексту 
уводне сцене између Чезара и Глумице, када му она признаје: ,,Ја 
јесам Бахова, али ме додирнô није месец дана.”

Одбијање Генерала и Барона Шалера враћа се старој Генера-
лици као бумеранг у сценама с Бранком Радичевићем и Чезареом. 
Узалуд покушавајући да приволи Бранка да јој се приближи, она 
изговара речи које показују трагедију остареле жене која не крије 
своје склоности и трауме: ,,Ви знате, све што је младо, до лудила 
волим. Знате ли шта је страшно: кад младост прође, и осетите, да 
сте свели…” Када га преклиње да је не остави, она му упућује и 
комплимент: ,,Тако витак, тако мио, тако млад.” За Генералицу 
је то градација. У завршној сцени са Чезаром, она је спремна да 
се одрекне свега: ,,Гадим се свега, само младости не”, па комплекс 
због година има већ карактер фобије. Кад јој Чезаре каже да га 
њен парфем непријатно подсећа на теткин, она прошапуће: ,,Ох, 
непријатан, стар…” Због свега тога, Генераличине речи, којима се 
завршава једна од деоница најдуже ансамбл-сцене у Маски (,,О му-
шки, мушки, да знате како су јадне жене”), истинитије откривају 
суштину овог лика, од ,,каталога” еротских победа у прошлости и 
апсолутног моралног нихилизма који покреће помало посусталу 
моћ њене страсти (Марјановић 1994: 51).

У Маски нема ниједног срећног мушкарца, као што се ниједна 
љубав, ниједна чулна веза у овој поетичној комедији не остварују 
срећно. Сам писац у уводној дидаскалији то експлицитно потвр-
ђује за мушкарце у униформи: ,,Генерали и официри нису сме-
шни као на сликама из оног доба, него тужни и уморни”, док у 
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једној групној сцени Чезаре, реагујући на причу о мушким сузама, 
реплицира у истом тону: ,,Ја жалим увек мушке, никад жене”, а 
нешто касније се јавља још једном варијацијом ове теме: ,,Туга, то 
је мушка болест.” Дакле, двојица главних јунака, Чезаре и Бран-
ко, изразито су несрећни: Чезаре се убија, а и Бранко је свестан 
свог блиског краја: ,,Ја нећу дуго, умрећу.” Нису сјајне ни судбине 
патријарха Рајачића и Ђорђа Стратимировића, који су сламке на 
ветру аустријских моћника. Даничић и Станковић имају извесно 
упориште у свом послу, а Нако у богатству, али то нису једини 
услови људске среће. Нису срећни ни аустријски моћници, Бах, 
Шалер и Генерал, а ни слуга Жан. Дакле, пишчева дидаскалија 
,,мушки су одушевљени” крије иронично расположење.

Закључак
Црњански је у Бечу 1914. почео да пише поетичну комедију Ма-
ска, своје прво објављено (1918) и, са гледишта историје српске дра-
ме, најзначајније позоришно дело. Ова комедија својом суштином 
извире из основа литерарног дела Црњанског; иако нема високу 
драматуршку техничку перфекцију, има значајан степен аутен-
тичности (Марјановић 1995: 221). Маска потврђује театарски сен-
зибилитет Црњанског, осећај за ритам и изузетну музикалност, 
склоност ка стилизацији у лирском слоју њене структуре и кон-
кретност историјско-друштвене грађе у сценама у којима се јавља-
ју Срби у аристократском салону Беча, где се показују проблеми 
и положај Срба у туђем свету. Маска је, уз део комедиографског 
опуса Бранислава Нушића, један од најзначајнијих текстова драм-
ске литературе у периоду између два рата, јер је реч о делу писа-
ном слухом изоштреним за сценску реч и ритам, са развијеним и 
сценски атрактивним мизансценом и темом која може, још увек, да 
успостави кореспонденцију са савременим гледалиштем.

У Маски готово да нема ни симболистичких, ни футуристич-
ких, ни надреалистичких елемената. Маска се јавља као посве дру-
гачији поглед на свет и театар, поглед који долази из сасвим другог 
искуства, културе и намере. Маска – чији је наслов већ довољно и  
многоструко означавајући, поднасловом је одређена као поетична 
комедија, а њена форма је оперска. И док реализам и натурализам 
настоје да остваре један посвећени сценски простор илузије у коју 
гледалац треба да поверује, док футуризам и дадаизам настоје да 
овај посвећени простор укину у име заједништва креатора пред-
ставе и гледалишта, у Маски Милоша Црњанског сусрећемо и по-
зоришни концепт који, ослањајући се на искуство барока и оперâ, 
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како је то утврдила Мирјана Миочиновић, жели да театрализује и 
гледалиште. У концепт ове поетичне комедије улази и публика, чији 
духовни састав и изглед чине део једног оперског света и потпуно 
естетичког поимања живота. Црњански се у Маски удаљава од пое-
тике модерниста и симболиста, проистекло у естетски негативном 
смислу из деградирања и извртања за њих позитивних и озбиљних 
естетских вредности, правила, норми у комичне, „неозбиљне”. То 
премештање озбиљних садржаја и симболистичке аргументације 
у сфере комике и лакрдије изазива зачудне ефекте, по којима Ми-
лош Црњански постаје близак авангарди.

Summary 
The Mask – A Poetic Comedy

Miloš Crnjanski was part of a generation of the first post-war modern-
ists in Serbian literature. In 1918, he published the play Maska (Mask), 
which he started writing in 1914. His novels are also among the most 
significant works in Serbian literature. In Vienna, Crnjanski started 
to write his „poetic comedy” The Mask. It is an early work by Miloš 
Crnjanski and its characteristic by author’s decision to give main part 
to Branko Radičević, poet of Serbian romanticism. The comedy essen-
cially originates from the foundations of Crnjanski’s literary work, it 
possesss a consoridable degree of authenticity. The Mask confirms the 
theatrical sensitivity of the opera, her sence of the rhythm and an ex-
ceptical musical feelings. In addition to spatian-temporal components 
of the drama being subdued to Radičević’s part, by way of his world 
perception, Miloš Crnjasnski’s poetic art programme become accessi-
ble as well. The paper also seeks to investigate the form procedures 
in The Mask. They are found in the scope from symbolism and closely-
related stylistic complex to avangarde, which they sometimes confront. 
Actually, The Mask is apoetic, antiromanticist comedy, a work of early 
expressionism written with a resourceful inspiration and a good ear for 
scenic word and rhythm.

Key words: The Mask, Serbs in Vienna, longing for a spring-time 
age, panic about aging, female erotoman behaviour, decent, but help-
less poet, fear of death, amorousness, unrequited love, suicide.
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Светлана Томин

ЗЛАТНИ ГЛОБУС СА КРСТОМ У ЛЕВОЈ РУЦИ МАРЕ 
БРАНКОВИЋ

(Михаило Ст. Поповић, Мара Бранковић. Жена између хришћан-
ског и исламског културног круга у 15. веку, с немачког превела Бранка 
Рaјлић, Академска књига, Нови Сад, 2014)

Михаило Ст. Поповић (1978) рођен је у Бечу, где је дипломирао 
византологију, новогрчки, балканологију, нумизматику и средњо-
вековну историју и где предаје Историју југоисточне Европе и Визан-
тологију. Књига Мара Бранковић. Жена између хришћанског и ислам-
ског културног круга у 15. веку јесте српски превод његове докторске 
дисертације, за коју је 2010. године добио награду Друштва за про-
учавање источног хришћанства. 

Мара Бранковић свакако спада у најзанимљивије личности 
балканске историје петнаестог века. Кћи деспота Ђурђа Бранко-
вића, жена султана Мурата II и маћеха Мехмеда II, освајача Цари-
града 1453. године, постала је значајна спона у дипломатским пре-
говорима Турског  царства. Посредовала је између Турске, Србије, 
Угарске, Дубровника и Венеције. Имала је свој двор у Јежеву, где 
је окупљала византијску и српску властелу и уметнике и издавала 
повеље и писма. Истакла се ктиторском и дародавном активношћу, 
а нарочито је бринула о светогорским манастирима Хиландару и 
Светом Павлу, којима је завештала своју имовину.

Књига Мара Бранковић. Жена између хришћанског и исламског 
културног круга у 15. веку подељена је у пет целина. У уводном по-
глављу доминира текст О развоју студија о женама и родних студија у 
византологији, будући да је аутор желео да осветли њену личност из 
аспекта овог, релативно новог, приступа. Родна перспектива огле-
да се како у представљању слике о Мари, коју су формирали њени 
мушки савременици, тако и у анализи начина на који је Мара себе 
називала, како се потписивала и колику је самосталност имала у 
својим активностима. Разматрана је Марина слобода деловања у 
појединим периодима њеног живота, посебно у вези с удајом. Дру-
га целина, под насловом Мара Бранковић под покровитељством оца 
и мужа, обухвата период од рођења до смрти Мурата II (за кога 
је била удата од 1436. до његове смрти 1451) и Мариног повратка 
у Србију, закључно са њеним поновним одласком у Турску 1457. 
године, у тешким и несигурним временима пред пад Смедерева. У 
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трећем одељку, Мара Бранковић као самостална жена у улози посред-
ника између идеолошки и политички супротстављених страна, најви-
ше пажње посвећено је њеном дипломатском посредништву, како 
у име своје примарне српске породице, тако и у име Мехмеда II. 
Посебно су истражена њена даровања манастирима, као и остале 
активности на добробит њених сународника, али и осталих хри-
шћана на Балкану. У Прилозима су први пут публиковани докумен-
ти из Државног архива у Венецији, који се односе на дипломатске 
активности Маре Бранковић у периоду од 1469. до 1475. године. У 
оквиру Литературе издвојена је Литература о историјским питањи-
ма и Литература о студијама о женама и родним студијама (посебно у 
византологији). Овим својим сегментом, нарочито библиографијом 
радова који су се у византологији појавили у последњих двадесетак 
година, књига о Мари Бранковић представља праву ризницу ода-
бране литературе, како о родним студијама, тако и о различитим 
аспектима присуства жена у средњем веку – њиховом друштвеном 
положају, животу у манастиру, иконоборачком спору и појединим 
византијским царицама.

Према Михаилу Ст. Поповићу, Мара Бранковић из аноним-
ности излази као једанаестогодишња девојчица појављивањем 
на Есфигменској повељи деспота Ђурђа 1429. године, где је цела 
породица Бранковић насликана на минијатури. Поред Ђурђа и 
Јерине, приказани су Мара, њена сестра Катарина Кантакузина, 
као и браћа Гргур, Стефан и Лазар. Загонетни предмет који Мара 
држи са два прста леве руке у досадашњој литератури само је уз-
гред поменут као цвет или новчић, док аутор, уз помоћ увећања 
минијатуре и коришћењем програма за обраду слика, открива да 
је реч о малом златном глобусу са једноставним крстом. Такође нас 
обавештава да се глобуси са крстом као владарске инсигније у срп-
ској области срећу први пут на кованом новцу краља Радослава и 
вероватно су преузети од византијског типа глобуса. Објашњење 
због чега Мара, а не њен отац Ђурађ, носи глобус са крстом, чиме 
се издваја од своје сестре Катарине и од браће, гласи да је она на-
мерно истакнута, с обзиром на очекивани положај будуће жене 
моћног владара. 

Михаило Ст. Поповић прегледно је и систематично пред-
ставио судбину Маре Бранковић у оквиру Српске деспотовине 
и Турског царства, анализирао је њену позицију као припаднице 
најужег круга султанове  породице, економски статус који јој је 
омогућио ктиторску и дародавну активност, посебно њену улогу у 
дипломатији, али и све остале аспекте њене делатности. О сваком 
од важних питања из Мариног живота, било да је реч о години  ро-
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ђења, месту сахране, хронологији и топонимији догађаја, закључи-
вао је на основу извора, које је анализирао и критички размотрио, 
да би на крају изложио своје мишљење и сагледао га у светлости 
различитих сазнања. 

Тако је поступио и када је реч о Марином евентуалном сту-
пању на тло Свете Горе. О томе се различито писало у науци – на-
супрот мишљењу да је реч о легенди, помиње се постојање капеле 
која је подигнута у знак сећања на чин Марине предаје вредних 
реликвија монасима из манастира Свети Павле. Михаило Попо-
вић не одбацује могућност да се то стварно догодило, подсећајући 
да се ти дарови (реч је о даровима мудраца малом Христу) и данас 
тамо чувају. Они свакако сведоче и о чињеници  да је Мара имала 
приступ највећим хришћанским драгоценостима које је у Цари-
граду запленио султан Мехмед.

Изузетно је важна паралела на коју Михаило Ст. Поповић 
указује када је реч о сличној врсти друштвеног ангажовања – из-
међу царице Маре и српске краљице Јелене (†1314), мајке краље-
ва Драгутина и Милутина. У досадашњим истраживањима, наи-
ме, сасвим је непримећен остао један сегмент Марине делатности 
присутан у њеној даровној повељи из 1466. године, коју је издала у 
Јежеву. Реч је о помену „деце коју је штитила” (вероватно девојке 
из сиромашних породица или сирочад) и одредаба да, након њене 
смрти, дођу под заштиту манастира „да их штите и помогну”, те 
да постану монахиње. Ово место сведочи и о постојању великог 
Мариног дворског домаћинства, где су се девојке могле окупљати 
и одгајати. Михаило Поповић подсећа да је узор за овакав посту-
пак Мара могла пронаћи у краљици Јелени, која је имала школу 
за девојке на свом двору у Брњацима – разлика је у томе што им 
је краљица Јелена обезбеђивала мираз и удавала их, а Мара их је 
одгајала за манастирски живот. 

Још једна паралела, осим ове педагошке и социјалне, уочена 
је када је реч о краљици Јелени и царици Мари: краљица Јелена 
писала је Дубровчанима (писмо је у науци различито датирано, 
најчешће 1267/68. годином) с обећањем да ће их упозорити уко-
лико краљ против њих покрене војну акцију. Мара је, такође, упо-
зоравала Дубровчане на опасност, али овај пут од Турске. Наиме, 
Михаило Ст. Поповић скреће пажњу на писмо Дубровачке репу-
блике угарском краљу Ладиславу из 1457, у којем га извештавају да 
су једно свештено и једно световно лице, као изасланици Гргура и 
Маре, дошли из Једрена у Дубровник да би их и писмено и усмено 
упозорили на султанове акције. 
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Још једна личност из српске историје (такође султанија) поме-
нута је у вези с Маром. Реч је о Оливери Лазаревић. Да би докучио 
на који начин је Мара била интегрисана у систем турског двора и 
коју позицију је заузимала у оквиру харема, аутор даје објашње-
ња о његовој структури, историјату и реконструише свакодневни 
живот на основу описа из различитих извора. У том контексту, за-
нимљиво је поређење Марине и Оливерине судбине. Ондашњи 
писци, наиме, високо су вредновали чињеницу да су и Оливера и 
Мара биле удате за турске султане, што је схваћено као жртвовање 
за спас отаџбине. Говорећи о Оливери, Константин Филозоф у Жи-
тију деспота Стефана Лазаревића пронашао је у њеном животу па-
ралелу са старозаветном Јестиром, која је удајом за Ксеркса спасла 
јеврејски народ. Оливера је приказана и на ликовним представама. 
У олтару Саборне цркве у Београду њен лик је, уз кнегињу Мили-
цу и деспотицу Ангелину Бранковић, урадио Настас Стевановић, 
академски сликар, по жељи београдског митрополита Инокенти-
ја (1898–1905). Сигнирана је као мученица. Исто тако, приликом 
обнове Саборне цркве у Новом Саду, део витража на прозорима 
испуњен је приказом султаније Оливере. 

Када је реч о помену Маре Бранковић у књижевности петнае-
стог века, Непознати смедеревски беседник у Надгробној речи над де-
спотом Ђурђем (1456) подсетио је на трагику њене позиције, пози-
вајући деспота Ђурђа да се моли за своју кћи: „Моли се, о блажени, 
о најчистији, и за много ти ридајућу и најсветију кћер, која лепоту 
и време тела расу због праве вере к Богу и побожности, родитељ-
ске љубави и доброг повиновања.”

Још један књижевник онога времена, Владислав Граматик, у 
Рилској повести (1479) описао је њену заслугу за пренос моштију 
Јована Рилског. На молбу бугарских калуђера, Мара је код турских 
власти издејствовала дозволу за овај пренос. Сматра се да је и сам 
текст могао настати према Марином казивању, јер је Владислав 
Граматик живео у њеној близини. Исто се верује и за Димитрија 
Кантакузина, који је о Мари, њеној помоћи и заузимању за мана-
стире, оставио сведочанство у Житију Јована Рилског (1469–1479). 
Још један пренос моштију доводи се у везу с Маром, а то је пренос 
моштију апостола и јеванђелисте Луке у Смедерево. Проучаваоци 
верују да је управо преко Маре њен отац Ђурађ успео да купи мо-
шти овог светитеља, за које се веровало да ће пружити натприрод-
ну заштиту угроженом граду. Веома је важно да Поповић прати 
и рефлексе Мариног лика у савременој књижевности, наводећи 
дела која су јој посвећена, попут романа Стојана Новаковића Ка-
луђер и хајдук или Јоргоса Леонардоса Мара, хришћанска султанија. 
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Када се посматра из перспективе родних истраживања, у 
књизи је Михаило Ст. Поповић пратио Марину судбину од ћер-
ке турског вазала до удовице турског султана, дакле, од безимене 
девојке, која нема право гласа и од које се очекује послушност, до 
особе која постаје активан фактор у југоисточној Европи. Годину 
1457. означио је као њену „егзистенцијалну прекретницу”. Важан 
аспекат њене самосвести показује начин на који назива себе у пи-
смима – „госпођа царица Мара”, као и употреба печата деспота 
Ђурђа. Другим речима, уочава се њена улога наследнице српских 
владара и главе породице Бранковић. Исто тако, њено самостално 
изражавање воље дошло је до изражаја у одбијању поновне удаје, 
најпре за последњег византијског цара Константина XI Палеолога 
Драгаша, потом за чешког војног заповедника Јана Јискру. Овим 
гестовима, против воље родитеља, Мара је изабрала пут самостал-
ности, насупрот уобичајеној пракси да се династичке удовице или 
поново удају или приме монашки чин. Као што треба имати у виду 
и чињеницу да се ценила жртва коју је Мара поднела за опстанак 
Деспотовине, односно да је најбоље године свог живота провела у 
харему, тако у овој светлости треба сагледати и поштовање њене 
одлуке. Како нас подсећа Михаило Ст. Поповић, Мара је у оваквом 
поступању као свој узор могла имати Оливеру Лазаревић.

Дипломатску улогу Маре Бранковић аутор прати и комента-
рише посредством различитих докумената – писама, хроника и из-
вештаја на латинском, грчком и српскословенском језику. Свестан 
чињенице да, уколико нема документа, нема ни историје, Михаило 
Поповић главну пажњу посветио је изворима, које је коментарисао 
и на основу њих реконструисао слику о Мари Бранковић. Осве-
тлио је Марин положај у доба Мурата II, закључивши да је она, као 
његова супруга, очигледно имала шире поље деловања него што 
се до сада мислило. Мурат II је свакако био свестан могућне Мари-
не посредничке улоге с обзиром на предстојеће битке за Српску 
деспотовину и претећи крсташки рат хришћанских сила. Када је 
1444. године повео мировне преговоре с Угарском, Мара му је по-
служила као контакт са Ђурђем и, преко њега, с угарским двором. 
Ништа мање значајно није приказивање Мариног посредништва 
у доба Мехмеда II, када је њена улога у дипломатији била знатна. 
У вези с Мехмедом и Маром, аутор је реконструисао и аспект при-
ватне историје, у којој је важан емотивни слој исказан у великом 
поштовању које је Мехмед исказивао Мари. Михаило Ст. Поповић 
скренуо је пажњу не само на њену посредничку улогу у дипломат-
ским преговорима него и на очигледан утицај на црквену поли-
тику, који се огледао у постављању њеног кандидата Дионисија 
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за патријарха у Цариграду. Исто тако, њен ауторитет је дошао до 
изражаја 1465. године, када је обезбедила подршку султана Мех-
меда и принудила Дубровник на преговоре о исплати стонског 
дохотка. Посебно су анализирана Марина писма Дубровчанима 
(има их пет и написана су на српском језику). У дигресији сазнаје-
мо да је српски био дипломатски језик у петнаестом и шеснаестом 
веку, што је изузетно занимљива тема (аутор наводи литературу у 
вези са тим). 

Уз излагање Мариног живота и делатности, ова књига доноси 
и ширу слику о породици Бранковић, чији су припадници играли 
значајну улогу у српској историји током две стотине година, од 
прве половине четрнаестог до прве половине шеснаестог века. По-
сматрано у контексту онога времена, судбина Бранковића личила 
је на избегличку судбину коју су искусиле многобројне византиј-
ске породице након пада Цариграда 1453. године. Образовани и 
имућни људи тада су налазили уточиште на разним странама – од 
Свете Горе и Италије, до Далмације, Угарске и Влашке. Марин 
отац, деспот Ђурађ Бранковић, ратујући с Турцима или трудећи се 
да организује против њих отпор, пропутовао је добар део Европе 
и Азије. Покушавао је да дипломатским браковима продужи жи-
вот својој угроженој Деспотовини, тако да је једну кћер, Катарину 
Кантакузину, дао на Запад, грофу Улриху Цељском, а другу, Мару, 
удао је за султана Мурата II. 

По запажању Момчила Спремића, за сву децу деспота Ђурђа 
може се рећи да су била једно несрећније од другог. Два Ђурђе-
ва сина, Стефана и Гргура, ослепили су Турци, на сам дан Ускр-
са 1441. године. Стефан је живео у Смедереву, а кратко време пре 
пада овог града под Турке 1459. године морао је да напусти земљу. 
Преко Будима, Хрватске и Дубровника, доспео је Албанију, где се 
оженио Ангелином, ћерком великаша Аријанита Комнина. Пред 
турском опасношћу, Стефан и Ангелина су отишли у Италију, где 
су се настанили у Фурланији, у месту по имену Београд, југозапад-
но од Удина. Ту је Стефан умро 1476. године. Ангелина је десет 
година касније са синовима Ђорђем (касније владика Максим) и 
Јованом дошла у Срем, где је породица Бранковић својом обимном 
ктиторском делатношћу дала полет манастирском и духовном жи-
воту. Стефанов ослепљени брат Гргур после 1457. године живео је 
у Турској. Замонашио се и умро у Светој Гори као калуђер Герман, 
а сахрањен је у Хиландару.

Момчило Спремић скренуо је пажњу на чињеницу да се, за 
разлику од припадника неких других владарских породица – Ка-
стриота, Црнојевића, Вукчића – ниједан члан породице Бранко-
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вић није потурчио, као и то да су, са турским освајањем Србије, 
Срби све више пунили Свету Гору. Тако се на Атосу ређају мртви 
Бранковићи, почев од Вука, преко његовог брата Радоње (Гераси-
ма), до његовог сина Гргура (Герасима).

Оно што је представљало идејну нит водиљу Бранковића је-
сте везаност за традицију, која им је, очигледно, била како потврда 
идентитета, тако и залог опстанка. Без обзира на промене држава, 
политичких прилика и личних околности, она је за њих остала је-
дина духовна вертикала. Ту традицију наставила је Мара, што се 
види по њеној ктиторској и дародавној активности, која предста-
вља наставак дуге традиције коју је започео монах Роман – Герасим 
Бранковић, брат њеног деде. Он је на Светој Гори обновио мана-
стир Светог Павла, који су Бранковићи сматрали својим породич-
ним манастиром.

Књигом Мара Бранковић. Жена између хришћанског и исламског 
културног круга у 15. веку Михаило Ст. Поповић заправо је сумирао 
сва досадашња знања о њој. Први пут у науци сабрани су сви писа-
ни извори петнаестог века, али и нешто каснији, у којима се Мара 
помиње. Уз нова сазнања о Мари Бранковић, прегледно и доку-
ментовано, представљена је и шира слика, како  њене породице, 
тако и политичке и културне историје југоисточне Европе.
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Радмила Гикић Петровић

ОД УРБАНОГ ДО ЗАВИЧАЈНОГ

(Славица Гароња, Изидина копча (и друге приче), СКЗ, Београд, 2013)

Када је реч о Славици Гароњи, можемо се упитати да ли се она 
превасходно бави научноистраживачким радом, што по профе-
сији и јесте њено занимање, или је она књижевница која на вешт 
начин, управо из области којом се бави, црпе грађу за своја књи-
жевна дела. Пише белетристику, критику и научноистраживачке 
студије. Сем бројних књига из народне књижевности, објавила је: 
роман Под Месечевим луком (1992); прозу Деветa кућа (1994); збирку 
песама Исповедање тишине (1996) и Мој предак је дрво (поемe, 2007); 
књижевноисторијску студију Жена у српској књижевности (2010); 
разговоре са књижевним савременицама Жене говоре (2013). 

Њена друга књига приповедака, Изидина копча и друге приче, 
саздана је од низа прича у којима доминирају теме из недавног 
ратног окружења, затим мајчинство, као и теме о књижевницама 
као што су Исидора Секулић или Милка Жицина, блиске њеним 
научним истраживањима. Прва прича, Под лупом Made in England, 
започиње реченицом „Испочетка ју је гризла савест”, а реч је о 
лупи кроз коју се улази у прошлост и увеличавају слике давно забо-
рављене. Потиснута сећања кроз њу се увеличавају, тако су укруп-
њене слике давно скрајнуте, као она са шаховницом (тамо где је 
некада била петокрака) или слика опустошених села у завичају 
њенe мајке. Гароња је међу ретким писцима који обрађују и тему 
сеоске средине, али углавном кроз сећање, јер у другим причама 
доминантни су урбани, градски предели. Загледана у фотографи-
је, ауторка ће се запитати: „Да ли постојите, предели моји, све те 
куће и то дрвеће, или сам вас само измаштала?”, јер је 1991. година 
уништила све. С неверицом се Гароња присећа Милке Жицине и 
њене поруке „Немој се ничега сећати”, а обе то чине, Гароња са 
недавном прошлошћу, а Милка са причом о Голом отоку.

По тематици слична је и прича Двоглед, где се кроз призму 
увеличања виде избегличке колоне и спаљена возила на путу. По-
некад ауторки промакну сувишна и непотребна поређења, као на 
пример када говори о небу „прошараном занимљивим облацима”, 
до понављања да је нешто виђено „први и последњи пут”. 

Прича Хасанагиница, говори о удаљености – блискости двоје 
људи, тами и светлу, о патријархалном начину живота, где муж, 
који ноћу сву нежност исказује, а дању је скрива. Жена би управо 
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да разбије табу, да њен изабраник, ипак, након изрођених петоро 
деце, покаже блискост и на светлу дана. А то ће се догодити тек у 
тренутку када одлази у рат.

Гароњу преокупирају и теме о времену хиперинфлације 1993. 
године и вртоглавом паду динара, које манифестује куповином св-
деном само на најнужније. У причи Хлеб, жена мужу купује, уместо 
три пара, један пар мушких гаћа. Да би уштедела, она пече хлеб, 
снебива се како да мужу преда поклон, и онда се догоди блискост, 
давно већ потиснута неминовношћу тешког времена.

Срж романтичне приче Сентиментална повест о поети Рајко-
вићу и Милици Српкињи заснива се на преписци две осамљенe лич-
ности и немогућности да се та веза и отелотвори. Писмо Милице 
Стојадиновић Српкиње Ђорђу Рајковићу наговештава могућност 
остварења, сањарења да се последња прилика догоди, бар у назна-
кама: „Бога ми, могли би ми обоје удесити да певамо, јер не знам 
коме од нас двога тавније је сунце. Најбоље би било да нас сасвим 
потавни, па да над гробом засија.” Миличин последњи изабраник, 
а и сарадник у раду, Ђорђе Рајковић, у овој приповести, пише Ми-
лици писмо, помало корећи је што до брака између њих никада 
није дошло. Међутим, већ следеће његово писмо из Грефенберга, 
писано у јесен 1865. године, сасвим је другачије – саопштава Мили-
ци да се оженио, али да је и даље она у његовом срцу.

Друга тематска област која окупира Славицу Гароњу свака-
ко је материнство и однос према деци. Лик жене, на први поглед, 
немарне и доконе, затичемо у продавници како разгледа амајли-
ју, Изидину копчу. А све време док се одлучује за куповину, нади-
ру сећања на мртворођенче и жеља за другим дететом. И најзад 
је „уморна душа могла да спусти своја крила.” Као да се догодила 
езотерија, „одслик божанског”. „Њена снажна потреба за Богом, за 
његовим знамењeм, уз њу, свакога трена, где се увек може склони-
ти, помолити, била је испуњена. Јер, са малог мегалитета исијавао 
је древни египатски хијероглифски текст који је гласио: МАГИЧ-
НИ САМ ИЗВОР ЖЕНСКЕ ПЛОДНОСТИ.” Мада се амајлија по-
тенцира као магична моћ, Гароња као да је потиснула ону искон-
ску, женску и материнску жељу за рађањем, амајлија је привид, а 
женски принцип је доминирајући.

Прича Ноћно писмо враћа ауторку на време рестрикције стру-
је у време НАТО бомбардовања. Да би потиснула тегобе, она се 
брани ликом Пушкина, који је, такође, писао уз свећу. За ову при-
поветку могли бисмо рећи да је исписана у славу „уметности ма-
теринства”. Чежња да се има дете отелотворена је, и мада се уо-
коло породилишта чује прасак „милосрдног анђела”, њено мате-
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ринство је изнад тога. Вероватно да је прича аутобиографска, јер 
Славица Гароња помиње свој роман Под  Месечевим луком, који даје 
другој породиљи да чита (јер су јој сви претходни били досадни и 
незанимљиви). 

Исидора, опет по наслову подсећа на књигу Д. Ређепа, Исидо-
ра, она, она. „Сирота моја Исидора”, записаће ауторка на почетку 
приче, у покушају да открије оно што раније нико није код Иси-
доре приметио – „њену Тајну, духовни догађај који представља 
тежишну тачку читавог њеног живота”. Да је Исидора личила на 
госпођицу Ану Недићеву, лице из њене приповетке. И кроз „ду-
ховно просветљење” Гароња води имагинарни разговор са Иси-
дором, повезујући је са ђаконом Стефаном (у роману под другим 
именом) – гледајући га за певницом Богородичне цркве, лепог, са 
лепим гласом. И демантујући гласине о нестварном браку са Еми-
лом Стремицким.

Пуна „стваралачког нереда”, Дорћолска прича одвија се у ра-
дионици, дућану на углу Бајракли џамије, у Београду, у Жикиној 
радњи, пуној слика и рамова. Ова прича је права прича, где аутор, 
на почетку, изоставља себе и ставља се у ситуацију посматрача, 
урамљивачa слика, који се није женио, али је имао четири сина. Па 
ипак, након неколико страница ауторка уводи себе и пита се „От-
куд ја у овој причи?” Гароња није потенцирала могућу блискост 

– дала ју је у назнакама, а у првoм плану тежиште је на врхунској 
изради рамова и занатству. Да би се истакла важност урамљивача, 
догоди се сувишно потенцирање и понављање, на пример, о умет-
ницима који су радо свраћали код њега. После смрти врсног умет-
ника, на месту његове радње после извесног времена отворена је 
козметичка радња.

Вешто умеће доброг приповедача Гароња је показала у причи 
Писмо професорке Бране, жене Сима Марковићa, који је нестао негде 
у Русији. Када је ухапшена, она се сећа и мужа, и како је ишла да га 
тражи по Русији, али је све било узалуд. Професорку руског језика 
и књижевности одводе  на Голи оток, а након пуштања, како није 
била у прилици да нађе посао, одлучује се на последњи корак: обе-
сила се крајем 1961. године на гробу своје мајке на Новом гробљу у 
Београду. Тема Голог отока, несумњиво, окупира Славицу Гароњу.

„С годинама опада њихова вредност – а некада је све било тако 
важно” и „као мачка мачиће” јунакиња приче Велико спремање (или 
како никада нећу имати Музеј личних успомена, попут Орхана Па-
мука) преноси ствари са собом и одлаже их за друга времена. Ти 
предмети: свеске, албуми итд., јесу изгубљени, али су поново до-
били важност и сачувани су кроз – реч. „Све то, још увек ту, са 
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одблеском једног стабилног и добростојећег друштва, за које смо 
мислили да ће трајати вечно, а они, овако сачувани, остати неком 
као веома важан део поставке једног времена, на крају тужни и 
остављени у шупи, завршиће као потпала за јесење радове на пла-
цу”. Јер све ово је, ипак, „важно само оном ко ово пише”.

Место догађања у причи Смрт на Женевском језеру је ресторан, 
где колега јунакињи приче говори „о ћерки академика, која се дав-
но, негде после Првог светског рата, утопила у Женевском језеру” 
скочивши за дететом које је испало из чамца. Колега јој даје цео ма-
теријал и она из тога сазнаје животну причу настрадале Надежде.

Две особе, временски удаљене: тинејџерка, шизика, и ста-
рица, главна су окосница приче Над два датума у рукопису. Њих 
две се никада нису упознале. Мада се у причи нигде изричито не 
именује, старица је свакако Милка Жицина: спомиње се дупло дно 
ормана где је био сакривен њен  рукопис, као и роман Све, све, све 
(који је касније објављиван у једним новинама, у Дневнику, прире-
дио Љуба Вукмановић, што се, опет, само у назнакама помиње у 
причи). И онда се ауторка сели „преко реке” (што би значило у 
Нови Београд), где упознаје и Ону која је чувала рукопис двадесет 
година после старичине смрти (то је Драгица Срзентић, мада се 
њено име не идентификује). „Писати само за себе. И само – Исти-
ну!” главни је кредо Славице Гароње.

Дневник Ленке у лето Господње 1891. главна је окосница приче 
Из сна у сан (Дневник Ленке Дунђерски), где читалац прати љубавну 
причу: од упознавања са Лазом Костићем, до његове понуде да се 
уда за Николу Теслу. „Нећу ни младог, ни лепог, ни високог – како 
не разуме да хоћу само њега, да сам му то већ толико пута напи-
сала, ја сам то у мом срцу већ решила, само њега треба охрабрити, 
дозвати да дође и да поново доживимо оне наше бајне дане, овде у 
Соколцу.” Он се оженио, а за кума позвао Ленкиног оца. У Бечу, на 
26. рођендан, Ленка се отрује – да се не би вратила у Сомбор и гле-
дала Лазу и његову жену. Занимљиво да је са књигом Славице Га-
роње скоро истовремено објављен и роман Јулијана Тамаша Десет 
љубавних заповести, који кроз једно поглавље, такође из перспекти-
ве Ленкиног Дневника, провлачи причу о Лази и Ленки. Славица 
Гароња потенцира слику из перспективе др Радивоја Симоновића, 
да је он Дневник спалио, а Јулијан Тамаш има визију искошеног 
гледања и Дневника, који је, супротно Гароњиној поставци, нашао 
друге токове. 

Славица Гароња у Изидиној копчи са несмањеним жаром ожи-
вљава ликове, добро проучене, из историје српске књижевности: 
Милицу Стојадиновић Српкињу и Ђорђа Рајковића, Исидору Се-
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кулић, Милку Жицину или пак Лазу Костића и Ленку Дунђерски. 
Насупрот њима, оживотворена је и нова панорама ликова из не-
посредног окружења ауторке, аутобиографски прожета, богатог 
миљеа, са широком лепезом мотива, од урбаног до завичајног.
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Миодраг Д. Игњатовић

МОМЧИЛО ГАВРИЋ – ОСМОГОДИШЊИ ХЕРОЈ С 
МНОГО ОДЛИЧЈА И СРПСКИМ ЗАБОРАВОМ

(Бранислав Голднер, Момчило Гаврић најмлађи  каплар на свету, 
Партенон, Београд, 2013)

Роман Бранислава Голднера Момчило Гаврић најмлађи каплар на 
свету појавио се у издању „Партенона” марта 2013. године у част 
надолазеће годишњице Првог светског рата, у коме се на српској 
страни борио Момчило Гаврић, дечак од осам година, и стекао 
бројна одличја укључујући и Албанску споменицу, али и један за-
борав од тог истог српског народа који и те како уме своје великане 
да отуђи и брзо их сметне с ума.  

После бројних промоција овог романа, да ли под утицајем 
критике дате у његовом предговору, случајно, или из неког дру-
гог разлога, појавила се нова улица у Лозници која је понела име 
Момчила Гаврића, а донета је одлука да се у Београду подигне 
или споменик или постави плоча у Пионирском парку са његовим 
именом. 

Аутор је Момчила Гаврића уврстио у легенду. Зато је на првој 
страници свог романа Голднер исписао своју мисао: „Ући у мит не 
може сваки народ. За мит је потребно жртвовање, и то веће од рас-
пећа, а то су могли само српски војници у свим ослободилачким 
ратовима.” Мит је и осмогодишњи Момчило Гаврић, неписмено 
чобанче које се са планине Гучево винуло у легенду.

Научник, и то егзактне, медицинске струке, редовни профе-
сор Медицинског факултета, Бранислав Голднер написао је овај 
роман топло и исповедно, испуњен родољубљем, али и сетом, јер 
је малодобни херој осмогодишњак Момчило Гаврић био ратник 
Церске и Колубарске битке, пролазио је све страхоте албанске гол-
готе („Нико не зна шта су муке тешке, док не пређе Албанију пе-
шке”), ратовао је на Кајмакчалану, где је рањен, али и унапређен у 
чин поднаредника по изричитој заповести војводе Живојина Ми-
шића. Нажалост, биће заборављен и од својих мештана из села Тр-
бушница надомак Лознице и од целе Србадије, а Срби, како рече 
покојни српски патријарх Павле, „не би смели да имају право на 
такав заборав”.

Роман Бранислава Голднера има своју фактографску грађу, 
али и аутентичну уметничку „причу” сећања на ружну и тужну 
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прошлост, што је постигнуто преплитањем више наративних то-
кова „приче о причи”, а онда и о „приповедачу”, који је – што је 
овде дало леп резултат у приступу писању романа. Многим чи-
таоцима, а школској деци посебно, приказане су историјске реа-
лије које нису довољно познате. Аутор је успео да обезбеди нова 
сазнања у овоме штиву захваљујући свом познанству с Гаврићевим 
синовима и генералом Милисавом Секулићем, који је лично по-
знавао Момчила Гаврића јер су из истог места – села Трбушнице 
покрај Лознице. Аналогно Лесингу, аутор је приказао „јунака као 
човека”, и то дечака од само осам година који је стицајем стра-
шних ратних околности постао борац и бранитељ своје земље и 
свог народа. У складну, лепо повезану причу, тек с неколико про-
тагониста на сцени, утиче та „бујичава” историја српског страда-
ња: од дечјих очију устрашених неизбрисивом пошасти страдања 
најближих – родитеља, браће и сестара, па све до оног поратног 
доба, када „живот тече даље”. У том добу, нехеројском (слике тог 
поратног доба представљају посебну врлину „новог реализма” као 
стваралачког поступка Б. Голднера), наш херој, тек стасали младић 
Мом Гаврић никако се не сналази јер, и поред средње школе свр-
шене у Енглеској, свег витештва и одличја, „животари”. Писац је 
не само оживео сећање на осмогодишњег хероја у једном по Србе 
страшном и великом рату већ је и саму ту успомену почовечио, и 
то изузетно слојевито и успешно. 

Спомен-књига голобрадом Момчилу Гаврићу је, у ствари, 
„трајнији од гранита и бронзе” (Пушкин) споменик Србима и Ср-
бији, који, због нас самих, али и смисла нашег постојања као наро-
да, једноставно не сме да се заборави.
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Анђелко Анушић

ВЕЛИКА ПЕСНИЧКА СИНТЕЗА

(Ненад Грујичић, Светлица, Просвета, Београд  2015)

По својим специфичним одликама, по ономе што другим књигама 
у текућој песничкој производњи насушно недостаје, ево пред нама 
ретке књиге, каква се у нашој савременој књижевности појављу-
је једном у десет година. У времену у коме се догађа свакодневни 
смак свијета, како пева Стеван Тонтић, кад све чешће рашчитавамо 
опомињуће поруке скорашњег заминућа Духа и Знака, кад је ма-
гистралне токове савремене поезије готово засенила имперсонал-
ност, а песнички текст скоро изгубио ону Аристотелову катарзич-
ну ауру, своју лирску конфигурацију и лековите додире са својом 
културноисторијском баштином, са животом и човеком, својом 
жилом куцавицом – ево књиге и песника који воде иновативне, 
многоструке дијалоге. Са традицијом, топосом александријске би-
блиотеке, са језиком, домаћим и светским песничким наслеђем, са 
аутентичном животном егзистенцијом, са застрашујућим брујем 
епохе, веком разметним.

Већ сам наслов Грујичићеве песничке књиге Светлица, као 
особен морфолексички надевак, сугерише морфостилистичко, је-
зичко, строфично и метричко, тематско, обликотворно и жанров-
ско разноличје, ту битну вредносну разлику у односу на савремено 
песничко окружење. Али, није само наслов Светлица (што читамо 
као кратки пропламсај муње коју не прати грмљавина) једина ко-
ваница, него су од исте ковине и наслови појединих циклуса (на 
пример, величанствени сонетни венац носи наслов Безњеница), или 
наслови песама (у циклусу Десет малих заповести (пантуни) – По-
стрижник, Олујник, Славољубник, Греховник, Јутреник, Певник, Себич-
ник, Радосник, те у циклусу Муза на бициклу – Гладник, Непрегледак). 
Наравно, осим овога, читава још прегршт стихова одише лексич-
ком новином и свежином. Поводом сваке ове кованице могао би се 
написати есеј о језичком слоју, језичким иновацијама у овој књизи. 

Управо у језику Грујичић поетски открива неке досад нео-
стварене могућности тога језика, искушавајући његове певне моћи 
и обликотворне досеге, његове стилске и семантичке распоне, ак-
тивирајући његову запретану лирску меморију. А то је увек мо-
гућно, и плодотворно, уколико песник поседује алате за такве за-
хвате. О томе сведочи ова књига са осам песничких циклуса. Број 
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(илити бројник) осам, који, са својим придевским изведеницама и 
поименичењима, носи, као што знамо, библијску симболику, али 
и друга слојевита значења у свакодневној прагми, затим и дозиве, 
укрштања и дослухе у свесловенској и прасловенској лексици, сан-
скриту и инојезицима (чиме се бави Петар Скок у своме познатом 
Етимологијском рјечнику). А и осамдесет и осам песама, колико их је 
у овој књизи, има свој знаковити претекст, своју симболичну кон-
текстуалност, по мери нашег доживљаја и разумевања ове поезије. 
Управо она потоња, осамдесет осма песма, отвара ново, надтексту-
ално поетичко поље у поезији нашега језика. Можда онај Дан осми.

Осим у два венца терцина и два сонетна венца, те у петна-
ест независних сонета, своје иновативне дарове у поетском обли-
котворју и ревитализацији старих жанрова Грујичић приноси у 
пантуну (колико ми је знано, готово непознатом, некориштеном 
стихотворном облику у овдашњој песничкој пракси, а који је по-
реклом из француске поезије), затим у ронду, ронделу, триолету, 
глоси, канцони, великој сестини (sestina lirica), частушки (која је из 
руског песничког наслеђа, ако се не варам), у сонету с акростихом, 
катренима у петерцима, дистиху у шеснаестерцима, и у посебној 
песниковој принови – мото у сонету, у песми  Нирвана. У сваком 
од ових облика и форми свитне она светлица, блесне извиискра, 
окупана озоном богатог песниковог стваралачког искуства и изо-
билног матерњег наслеђа. Док је оваквих песника и књига, језик 
неће изневерити поезију, њену душу и суштину, као што се то већ 
десило, понегде, у неким другим културолошким парадигмама (у 
науци и филозофији, на пример, где су светски шнајдери продену-
ли језичку нит кроз своје слоновске ушице, подешавајући је својој 
услужној оптици), што у својим дневничким записима Сродства и 
раздаљине луцидно запажа професор Славко Гордић.

Насловна песма, у своме метафоричком значењу, у своме 
прометејском знаку, јесте сам заперак ватре. Светлосни блесак који 
се појављује пре, и после настанка песме. Ова песма слави само ра-
ђање песме, њену предауру, творачки чин као такав, сам блесак  
стваралачког духа пре стварања песме. Слави и саму песму, и ње-
ног удвојеног Творца. У савременеој српској поезији ово је најлеп-
ша, наjбоља песма, којој нема равне, и без двојника је, а саздана је 
у славу саме Поезије и њеног творитеља. Ова песма, која у своме 
крсту спаја спиритуално и емоцију, изображава, на известан на-
чин, усуђујемо се рећи, праобраз Свете Богородице Тројеручице, 
где песник у шестој деоници Светлице кликује сопствено просве-
тљење, удахнуће новога живота:
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[...] пришивам ти, света, ево треће крило
да прелетиш зоне небословних штива.
Има речи којих никад није било,

еј, једино оне познају ме жива.

„Имам те на длану као мало воде”, пева Грујичић у првој рукове-
ти ових терцина, и ту је већ призван сам свемир у своме вечном 
кристалном обличју, призван живот, његов космогонијски заметак, 
и сва потоња обиља и преобиља. Овај стих је сав од јутарње росе 
усмене народне предаје, јер, сетимо се, да се за оно што је у животу 
највредније, а чега увек има мало, јер је малота Божје величине, го-
ворило, и говори се: чувам га, или чувам те, кô мало воде на длану. 
Није овај стих овде случајно, јер Ненад Грујичић, као што знамо, 
негује у своме певу, и укупном своме књижевном послању, корен-
ске вредности нашега народнога бића и језика. Светлица, која је 
сва од чудесних трансформација основних праелемената, сва од 
светлосних и звуковних уплетака, животних врења и медених вр-
цања верса, сва од бујних поетских цвасти, обликотворних грави-
ра, спрезања антиномија језика и ентитета реалности, „дестила-
ције” појавне и апсолутне стварности, песникова је епитимија и 
епифанија, као што свака истинска песма, истински посвећеног 
песника, то јесте.

Циклус Десет малих заповести сатворен је у форми пантуна, 
где свака песма у своме претексту има сентенцу из типика монаха 
Симеона Дајбапског, сентенцу која је, по нашем осећању, ближа 
лаичкој искуственој парадигми него хришћанској антропологији. 
Ово спрезање духовног и поетског, егзистенцијалног и филозоф-
ског, даривало је песника неколиким песмама особене онтолошке 
густине и антологијске вредности, као што су Пострижник, Болник, 
Прогнаник, Себичник, и, нарочито, песма Радосник. У овој песми сре-
ћемо две лепе фигуре, две песничке слике несравњиве лепоте, које 
се симболички удвајају и преклапају у својим оностраним сушти-
нама. Срећемо духовну фигуру благопочившег патријарха Павла 
и лаичку фигуру песниковог оца. У славу Творца, у овој песми 
срећу се и сплићу руке човека који пришива дугме (патријарх Па-
вле) и руке Грујичићевог родитеља који прави буре. Песма као да 
нам казује о божанској природи земаљских послова, и позива нас 
да зарадимо своју небеску плату, ма које врсте наше занимање (и 
образовање) било. 

Почујмо прву строфу ове грациозне песме:
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Патријарх Павле пришива дугмад,
радост у души засија тако,
као мој отац кад прави бурад,
конац и обруч притегну јако.

У Светлици (мислимо на целину књиге) језик пева у језику, ма-
терњи у поетском, а овај у двогласју прихвата пев, и ствара нове 
просторе и подручја именованог, нове духовне видике и истине, 
приносећи у језичко поље, у нашу поетску деоницу, посве друга-
чије семантичке односе и спрегове, енергију нових речи. Таласање 
поетских силница, какве досад нисмо осећали у нашој поезији. 

Слути и неслути, часци и тренути наднаравног озарења, хи-
мере и варке, завођења и умиљенија, замке и злости, санци и дан-
ци, црнине и белине – све то пева у овој поезији, на особен, само 
Грујичићу примерен начин. И отуда пред нама, у живој раскоши, 
читава палета његових лирских осећања: он је и ломан и болан, 
тронут и радостан, брижан и бојазан, заводник и заљубљеник, му-
дар и свештен, врцав и хуморан, смехотворан и ироничан, Дио-
нисије и Аполон, сатир и народни певач. Управо у овоме кључу 
можда  треба рашчитавати још једну (у низу других) Грујичиће-
ву антологијску песму, Животни манифест (из циклуса Облици са 
штафелаја), својеврсну песму у песми, песму о песми, која је пе-
сников кредо, његово поетичко начело. Али, и његов (приватни) 
животни манифест, чини нам се, ако је песников живот уопште 
допустиво разврставати у било какве претинце. Још једна песма 
у овоме циклусу завређује посебну пажњу, а то је Слово љубве, са 
својим иронијским и самоиронијским уклонима и преливима, ра-
финираним критичким тоновима, моћном фигуром демистифи-
кације неких културно-историјских наратива и стрзања комичке 
маске са појавне стварности, са алузивним концентричним круго-
вима који се незаустављиво шире и сужавају. Ова песма је управо 
недостајала савременој српској поезији. По обликотворној браву-
розности, у овоме поетском разделку издвајају се песме Пустињски 
триолет, Зимски петерци и Копиле.

Ејдетске слике у овој поезији (циклус Аркадијске објаве) имају 
посве другачију прекомпозицију, нову статусну конфигурацију, 
те су њихове енергије активиране из неуобичајене перспективе. 
Ту су изнова пресаздани еденски вртови детињства, са блесковима 
опште душе света, и душе свих ствари, као вечне завичајне дуге. 
Два песникова олимпа, две свете горе, Козара и Фрушка, заре се и 
певају са својих висова, светле једна спрам друге, огледајући сво-
ја отајства, завичајни, и онај подностражиловски, где се находи 
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ауторов српскоатински животни бивак. Повратак у Аркадију (ако 
прихватимо да ова синтагма метафорички спреже детињство) је-
дино је могућ стазама раних доживљаја и раних надахнућа, првих 
зачудности над објавама света, што Грујичић  маестрално сплиће 
у сонетне вреже. „Кад се успомена у свој извор врати” (песма Успо-
мене), тад истовремено заструје, са обе горе, космички хуј и бруј. А 
са Дрине, испрека, нахрупе и осупну милоте и драгања, сете и дрх-
таји, рана сећања и драга лица, давни гласови и фрула завичајног 
Пана у очевим ојкачким певанијама, младићке омаме и душини 
трепети, горски лахор и лепет оних нечујних крила, али и север-
не и западне ветруштине. „А песник је на јави промрзли врабац”, 
подсећа нас песник. И одувек је тако. 

Као код свих истинских песника који врхуне и савршавају пу-
нину поетског бића, и Грујичићеви видиковци пресежу родно па-
лимпсестно поље и досежу светско песничко писмо, пресабиру и 
ревитализују његову арабеску, форме и облике. Домаће и европ-
ско наслеђе раскриљују се у овој књизи (у Облицима са штафелаја, 
Вилинским терцинама и сонетном венцу Палидрвце), што кроз фи-
гуру директне цитатности, што кроз криптоцитатност. Ауторова 
Светлица допева се у сродном двогласју (а у некој врсти препевања 
недопеваног) са Лазом Костићем (понајвише), Дисом, Драинцем, Ти-
ном Ујевићем, Ћопићем, Куленовићем, Бором Станковићем, Ми-
рославом Антићем, али и са Његошем, Петрарком, Дантеом, и још 
многим песнцима чију танану струну тек у наслуту разабиремо. 

Бојазан и слутан, узнесен и жалан, скрушен и молитвен, пе-
сник канда призива музино умиљеније, па ће тако у седмој деоници 
Вилинских терцина готово завапити: „о, терцо моја, де душом дàни”, 
да би се у осмој деоници побунио: „Доста је зиме, хуле и злости.” 

У осмој деоници антологијског сонетног венца Безњеница пе-
сниково умиљеније досеже климакс:

Santa Maria, чарнице моја,
многе сам грехе покајô ја,
светле ли с неба вратанца троја, 
ил све је то јаве сломио ма‘?

Као код мало којег нашег песника, у свакој Грујичићевој новој 
књизи, па тако и у овој, у лирским негвама његове лирике (његовим 
лирским нарамцима, како пева у једном стиху) изнова брује, препе-
вавајући властити пој и опевано, а умивене и преповијене новим 
рукописом, осунчане са досад недосегнутих језичких висова – све 
Грујичићеве песничке књиге. Ми ту чујемо пчелињи бруј Матер-
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њег језика; видимо сопствене лавиринтске Линије на длану; слушамо, 
збуњени, али и утешени, домаћу и светску Врвеж; саблажњујемо 
или удивљујемо срце и очи на Царској намигуши; видимо како нам у 
сретање неизбежно, а благородно иде Јадац, стари наш дâвало, како 
каже једна народна пословица; гледамо где је, на светским разва-
линама и пустопољу, нашој души Лог; миришемо и дивимо се, ва-
знесени макар на тренак, пролетњој Цвасти језика нашега; осећа-
мо како у нама опомињуће кликће „јединица наша, Жива душа”...

Испод дубоких слојева ове песничке књиге находе се још не-
откривена, недоступна и тешко спознатљива златна рудишта, пое-
тичко-поетски Грујичићеви алгоритми које ће разоткривати неки 
други читаоци, са, могућно је, другачијом сензоричком и сазнај-
ном апаратуром од наше.

Све у свему, Светлица је велика песничка синтеза овог аутора. 
Али и блистава синтеза, можемо додати а да не погрешимо, њего-
вог целокупног књижевног опуса.
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Драгана Недељковић

ОСАМДЕСЕТ КЊИГА ЗА ОСАМДЕСЕТ ЛЕТА

Разговор са др Војом Марјановићем

Доајен критике књижевности за децу, писац, педагог, есејиста, те-
оретичар, антологичар и публициста др Воја Марјановић на Прео-
бражење је прошле године прославио осамдесети. рођендан у род-
ном Убу. Недавно је објавио и своју осамдесету књигу, Последња 
песма моје нане. Реч је о збирци прича и сећања, лаких цртица и 
записа о његовом ратном и послератном детињству. Два јубилеја 
достојна поштовања прилика су да се осврнемо на успешан про-
фесионални рад и богато и садржајно дело др Марјановића и са 
њим разговарамо о детињству, завичају, Ћопићу, литератури „за 
јуноше”, писцима и критичарима.

Воја Марјановић рођен је 19. августа 1934. године на Убу. Ди-
пломирао је на Филозофском факултету у Београду (југословенска 
књижевност и српскохрватски језик), а докторат књижевних наука 
(Приповедачка проза Бранка Ћопића) стекао је на Филозофском фа-
култету у Сарајеву. Од 1975. године је члан Удружења књижевника 
Србије. Радио је у Медицинској школи и Педагошкој академији у 
Београду, где је и пензионисан. За ванредног професора Учитељ-
ског факултета изабран је 1999. године. Био је врло активан и ван 
катедре, као члан Уређивачког савета Нолитове школске лектире и 
бројних књижевних жирија (Политика, Змајеве дечје игре, Дечје нови-
не), учесник великог броја трибина, научних скупова, семинара и 
промоција у земљи и иностранству. У стручним круговима познат 
је као један од најзначајнијих тумача књижевности за децу и младе. 
Скоро пет деценија указује на прави пут у овој врсти литературе. 

Са Уба сте отишли као 14-годишњи дечак и више од шест деценија 
живите у Београду. У родном граду имате породичну кућу, где проводите 
један део лета. Завичај никада нисте ни напуштали – он је, како то во-
лите да кажете, у вама живео трајно као сећање на минуло детињство, 
што није случај са неким другим Убљанима?

Моји родитељи нису желели да учим Учитељску школу на 
Убу. Зато ме је отац дао зету Раду, па да код њега и сестре Заге у 
Београду учим гимназију. Морао сам да прихватим очеву жељу, и 
тако сам био ученик угледне и строге Треће мушке гимназије на 
Цветном тргу. 

У Гимназији се нисам, после убске ниже гимназије, добро сна-
лазио. Био сам лош ђак. Било је увек крај мог имена у каталогу 
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слабих оцена; затим сам и пао на великој матури, што ме је кошта-
ло много бриге и срамоте. Али, све прође. После матуре, уписао 
сам се на Филозофски факултет, група за српскохрватски језик и 
књижевност, и тада сам оправдао све своје некадашње неуспехе у 
гимназији. Много сам радио и учио. Волео сам књижевност као 
илустрацију живота; полагао редовно све испите, без „падања”, а 
то су ми омогућили моја сестра и зет, за кога кажем да је мој други, 
духовни отац. На Уб сам долазио често и увек био срећан када се 
сретнем са својим друговима који су одлучили да буду учитељи. 

Тамо где се формирају емоције тражимо и одговоре. Да ли у вашем 
детињству лежи одговор на питање: шта је пресудило да се целога живо-
та бавите литературом „за јуноше”, што рече Доситеј, и ту нађете 
смисао своје интелектуалне радозналости?

Моје детињство је протекло у рату и миру. Био сам син имућ-
них родитеља. Отац је био кафеџија и десет година председник 
убске општине (1932–1942). Не памтим да сам у детињству био гла-
дан и жедан, да сам био бос и го. Али, памтим да сам одмалена 
васпитаван да радим, да поштујем старије, да сам у свему уредан и 
да имам срца и за сиромаха и богаташа. Било је дивно у малој ва-
роши живети спокојно уз такво детињство. Нисам као дете много 
читао – али сам био изузетно радознао да слушам људе, да памтим 
њихове приче и после тога да о свему размишљам. Љубав према 
дечјој књижевности су ми развили моји професори на факултету, 
др Чолак и др Вученов, а онда мој земљак, врсни песник Драган 
Лукић, па Аца Поповић и други. Још из студентских дана заволео 
сам књиге намењене деци и младима, јер су оне нудиле чари де-
тињства и љубав према животу; авантуре у природи и наклоност 
према животињама. Тако сам постао специјалиста за дечју књи-
жевност. О њој сам писао с љубављу и увек тежио да откријем неки 
нови таленат. 

Замор критичара и ренесанса дечије књижевности
На страницама Политике за децу две и по деценије сте редовно писа-
ли о књигама за младе, а потом у Борби. Нема, готово, ни једног часопи-
са са којим нисте сарађивали. Данас је у медијима све мање критичких 
осврта на овај књижевни жанр. О чему је реч?

Књижевна критика као да се угасила. Да ли је реч о замору 
критичара, којих никада није било много – или је дечја и књижев-
ност за младе опет минимизирана, сведена на периферну литера-
туру, скрајнуту са трасе опште књижевности. Жао ми је ако је тако, 
јер све је код нас стихијно, па и уметност. Седамдесетих и осамде-
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сетих година, са појавом „новог таласа писања за младе”, ми смо 
предњачили у Европи. Теорија „игре и нонсенса” као да је била 
основа новог сензибилитета у писању за младе. Било је врсних и 
даровитих писаца (Љубивоје Ршумовић, Душко Радовић, Мирјана 
Стефановић, Мика Антић, Драган Лукић). Роже Кајо и Хуизинг су 
унели „свој стил” писања и обраћања деци, па ето – све се забора-
вило и истопило. 

Како оцењујете нашу данашњу литературу за децу и младе?
Мислим да се, са нашим писцима и књигама за младе, данас не 

можемо постидети ни у Европи, па ни у свету. Истина, наша лите-
ратура овога жанра нема дуговечност постојања, једва век и по, али 
она је своју ренесансу доживела веома брзо после Другог светског 
рата. Ми имамо доста писаца за децу и младе. Много је књига напи-
сано. Има ту и шунда, али гледано објективно, реч је о талентованој 
књижевности и њеним писцима. Не желим овде да набрајам наше 
класике и будуће заљубљенике ове књижевне области, али желим 
да кажем да данас све више литературу за младе пишу писци опште 
књижевности (феноменом детињства и његових дилема бавили су 
се Иво Андрић, Данило Киш, Светлана Велмар-Јанковић), а најбо-
ља дела овога модела написали су Бранко Ћопић, Александар Вучо, 
Десанка Максимовић и други. Нову, свежу генерацију чине писци 
који негују роман, путопис и историјску драму. Међу најталентова-
нијим сасвим савременим писцима су Игор Коларов, Борисав Стоја-
новић, Урош Петровић и Дејан Алексић. 

Читав радни век провели сте за катедром. Како видите данашњи 
школски систем у Србији? Да ли мислите да је урушен, а култура за-
постављена?

Нажалост, тако је. Осећа се пад и малаксање, људи не живе 
„срцем и душом”, већ се предају материјалним добрима и личној 
користи. Некадашње образовање и школство су урушени, а кул-
тура је на маргинама у нашој земљи. Знате ли шта је у својим ме-
моарима Черчил записао: „Народ који нема образовање и културу 
не може се назвати нацијом.” Данас царује фолк музика, естрада, 
шунд у уметности и еуфорија у спорту. Новац је све. Он је сил-
ник у свему: купују се људи, дипломе, купују се новинари и медији, 
радна места, па докторати – и све је на „листи чекања”, ништа без 

„везе”, подвале, плагијата и лажних обећања!

Дуг завичају
Сем критика, есеја, монографија, антологија и уџбеника, писали сте и 
лепу књижевност. Поред Последње песме моје нане објавили сте Уб-
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ске приче и Приче из мога детињства, као и три књиге Медитација, 
сродне жанру који је неговао наш филозоф са Уба Божидар Кнежевић. На-
стављате ли са белетристиком и да ли ће бити још завичајних књига?

Наравно. Мислим да у себи носим и белетристички дар. Да 
бих се одужио завичају, тренутно пишем паралелно две књиге: 
Убљани за незаборав (кроки портрети) и Доајен српске драме и фарсе – 
Александар Поповић. Андрић каже да смо ми „дужни нашем завича-
ју, али и да је завичај дужан нама”. Има истине у томе. Ја се држим 
Андрићеве мудре мисли. 

Професоре Марјановићу, поред неколико вредних награда, добили 
сте и две за животно дело: Повељу Удружења књижевника Србије 
и Повељу Сима Цуцић из Новог Милошева. Да ли оне значе нешто за 
ваш рад и дугогодишње бављење уметношћу?

Нисам никада био претенциозан нити сујетан. Али, награде 
су вид признања и достојанства. Чини вам се да мало људи прати 
ваш рад, а када случајно сазнате да сте добили награду за животно 
дело, пред вама се мења слика света у којем влада људска равноду-
шност. Ипак, награде неће утицати на ваш „даљи успон”. Оне ће 
вас потврдити као радника и заљубљеника у посао који сте целог 
живота волели и њему се предавали. 

Ћопић је наш Чехов
Ваша докторска теза на тему Бранка Ћопића једна је од првих која се 
бави овим класиком. Посветили сте му још 11 књига, чиме сте се одужи-
ли нашем најпопуларнијем и најтиражнијем писцу дечје књижевности. 
Уз омаж Ћопићу у спомен, са глумцем Томом Курузовићем обишли сте 
седамдесет осам градова некадашње Југославије. Чини ли Вам се да је Ћо-
пић данас помало заборављен? Или мање интересантан? Може ли да се, 
код младих читалаца, митраљезац голубијег срца Николетина Бурсаћ 
носи са Харијем Потером и Полукрвним принцом? 

Ћопић је, донедавно, био заиста померен у други план. За-
што? Рекао бих да је то последица веровања неких надобудних 
критичара како је Ћопић „режимски писац”, како је идеолог соци-
јалистичког реализма и тако даље. Међутим, све то није тачно. Ћо-
пића никада није интересовала политика. Волео је само своје перо 
и свет Крајине, људе из народа, пратио их у завичају и ван њега; 
добронамерно се „смејао” њиховом незнању и наивности. Био је 
исконски патриота и помало у литератури за младе Дон Кихот. 
Зар не осећамо да су неке његове приче „област Харија Потера”, 
или да су неки романи на домаку научне фантастике? Ћопић није 



С
И
М
П
О
С
И
О
Н

101

101

био само регионални стваралац. Био је популиста, писац свих сло-
јева, фантаста живота који га није баш мазио.

По мом дубоком уверењу, Бранко Ћопић ће се поново врати-
ти на сцену нашег живота. Опет ће бити драг и срамежљиво мио. 
И опет „митраљезац голубијег срца”. Биће наш Хашек, а већ јесте 
наш Чехов, Горки, Мопасан, Чапек или Пирандело. 

У писму пријатељу Зији Диздаревићу, на почетку збирке Ћопићеве 
књиге приповедака пише: „Свак се брани својим оружјем, а још увијек није 
искована сабља која може сјећи наше мјесечине, насмејане зоре и тужне 
сутоне”. Где се налази ваша „башта сљезове боје”?

Моја „башта сљезове боје” полако постаје јесењи и зимски 
пејзаж. Па ипак, у тој башти живим за своју децу, за своје будуће 
књиге и симпатични кафе „Мајдан”, симбол традиције и сећања 
на мога оца, који је желео да га у професији наследим.
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Стефан Гроздановић

ДРАГОВАЧКИ ХРАСТОВИ КАО ОСТАТАК 
НЕКАДАШЊЕ ВЕЋЕ ФИТОЦЕНОЛОШКЕ ЦЕЛИНЕ 

СА ШАЛИНАЧКИМ ЛУГОМ

Увод
О локалитету и Општем резервату природе Шалиначки луг, који 
се налази десет километара источно од Смедерева, већ се доста тога 
зна. Реч је о пространој равници Годоминског поља, коју директно 
окружују насеља (села) Шалинац (по коме су резерват и луг доби-
ли свој назив, као и оближње језеро – Шалиначко језеро) и Кулич. 
Оно што је условило дефинисање овог локалитета као подручја 
заштићеног од стране државе (III категорије) јесте скоро једнород-
на скупина 200 живих (а укупно 311) храстова лужњака (Quercus 
robur), са којима је некада пољски јасен (Fraxinus angustifolia) чинио 
животну (биљну) заједницу, тј. биоценозу (фитоценозу). Најстари-
ја стабла (која су сада осушена) имала су 300 година, а данашња, 
витална стабла процењују се на 200 година старости (просечне 
димензије адултних храстова јесу: висина стабла – 17,58 m; преч-
ник крошње – 15,43 m; пречник дебла – 1,32 m; и обим дебла – 4,14 
m). Зато је и логично да Шалиначки луг представља праву наци-
оналну реткост и богатство ако говоримо о шумама, које су данас 
маргинализоване, а некада су доминирале поплавним подручјима 
Србије (лужњаково-јасенове шуме: Querceto/fraxinetum serbicum) [1].

Што је мање познато, преко пута овог резервата и преко реке 
Велике Мораве постоји још једно природно добро, такође са до-
минирајућим храстовима (којима управо одговарају наплавине В. 
Мораве, поготово на месту њеног улива у Дунав, и њеног некада-
шњег меандра који је сад мртваја). То је споменик природе (ПС) 
у Драговцу, који чини група од 16 (24) стабала храста, такође, лу-
жњака (Q. robur), код Камене ћуприје, и који је, нити мање природ-
но добро, нити је мање уређен, због чега ће и бити предмет ана-
лизе овог рада, с обзиром да је литература о овом добру природе 
[2, 3, 4, 5] инсуфицијентна. Како је овај споменик део природног 
богатства, односно предела и простора, једнако доступан свима, 
очигледно је да је то, свакако, најпре јавно природно добро. Ово 
драговачко добро природе од општег интереса ужива посебну за-
штиту, што говори да је то заштићено природно добро. Ипак, то 
добро је обезбеђено само у теорији, док пракса једва да задовољава 
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критеријуме одређивања и очувања природне вредности (а што 
важи и за Шалиначки луг) [6]. Трагично је то што, ако се немар и 
небрига наставе, од овог (за сада, и још увек) споменика природе 
неће остати ништа од природе каква је некад била. Иначе, прав-
ном проблематиком проблема више ћемо се позабавити мало ка-
сније, док је сада, најпре, важније схватити на који се начин, некада 
славна, животна средина трансформише у не тако светлу сутра-
шњицу, и то пред нашим очима, током индолентне садашњости. 
Једино ће након тога бити могуће извући поучне закључке. А то 
ће се, најбоље, постићи ако се крене од почетка, тачније, од места и 
позиције предметне локације.

Локација споменика природе у Драговцу
Драговац је село надомак општине Пожаревац (Браничевски 
округ), којој и припада, смештено западно од ње, на удаљености 
од око 4 km (слика 1, лево).

Драговац је мало село које броји око 900 становника (пунолет-
них има око 760) у око 270 домаћинстава (просечан број чланова 
по домаћинству је 3,4), од којих је апсолутна већина (> 99%) срп-
ске националности. Становништво је средње старосне структуре и 
стопе, што значи да, у просеку, има 44,7 година (42,7 година имају 
припадници мушке популације, а женске 46,7 година). То говори 
и о томе да би требало очекивати доста радно способних мештана; 
међутим, њих има око 353, и то: 207 мушкараца и 146 жена [9]. Од 
те цифре, више од 95% људи се бави пољопривредом, а 30% дома-
ћинстава има чланове на раду у иностранству. Такође, око 50 % 
домаћинстава има 2–3 укућанина који су у радном односу. Иначе, 
овај заселак је веома неразвијен и запуштен, иако се ради о топо-
графском месту изузетно блиском једном од већих градова у Ср-
бији. То значи да месна заједница, поред зграда за индивидуално 
становање и њиве, има само основне привредне објекте и понеку 

Слика 1 – Положај Драговца (заокружено) и Пожаревца (лево) [7], и 
ПС: Група стабала храста лужњака (заокружено) код Камене ћуприје 
(десно) [8]



Ф
О
К
УС

107

107

радњу услужне делатности. То су: основна школа са четири разре-
да, две цркве (од којих је једна православна), магацин земљорад-
ничке задруге, три продавнице прехрамбене робе, два угоститељ-
ска објекта, аутомеханичарска радња, занатска радња (аутомобил-
ских) ламела, две фарме говеда, и узгајалиште печурака [2]. Село 
поседује и противградну станицу, објекат где се врши откуп млека 
и јавну вагу. Ту је и зграда месне заједнице, зграда дома, ловач-
ки дом и два игралишта (једно старије, травнато, и једно новије, 
прекривено бетоном). У центру села и на његовом почетку (улазу) 
налази се по један споменик учесницима у ратовима (онај у центру 
је већи, а други је сасвим неугледан). Од инфраструктуре, село је 
електрификовано, има телефонску и интернет везу, покривено је 
мобилним телефонским сигналима и има главни пут прекривен 
асфалтом. Кроз село је прошао и главни цевовод и чека се прикљу-
чење мештана на њега и пуштање воде. Такође, кроз село пролази 
тзв. брежански канал (и то баш испод Камене ћуприје), који одно-
си комуналну отпадну воду до села Брежане, где се улива у реку 
Велику Мораву (канализација се не излива директно у Драговцу, 
због близине градског водоизворишта, такође на В. Морави, код 
Љубичева). Из наведеног је јасно да Драговац има још један вели-
ки природни ресурс (поред непокретног културног добра дендро-
флоре) – нашу највећу (националну) реку (слика 1, десно). Село је 
и у поступку гасификације.

Зашто је овај крај, и поред стратешког положаја, остао рела-
тивно угрожен, отворено је питање, али сигурно је да је управо он 
допринео стварању природних лепота, какви су столетни храсто-
ви (слика 2, лево).

Слика 2 – Макролокација (лево) ПС (висина = 50 m) [10] и микролока-
ција (северна експозиција)
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Заштићена храстова стабла захватају територију код малог 
моста (слика 2, десно) на улазу у село (код Камене ћуприје) на путу 
Пожаревац–Драговац (Моравска улица → Улица маршала Тита). 
Мостић прелази преко фекалног канала који се протеже од центра 
Пожаревца до Брежана. Због свега овога, добро је непрепознатљи-
во за јавност.

Описане одлике географског положаја Драговца посредно су 
довеле до формирања групе храстова лужњака, јер су храстови, ге-
нерално, као род, најзаступљеније дрвеће у нашој флори, јер то 
условљава клима (зона/биом листопадних шума). Ипак, оно што 
је примарно и директно довело до раста и развитка овог дрвећа 
јесте присуство велике реке каква је В. Морава, тј. њено приобаље, 
с обзиром да је реч о Поморављу. То је битно, јер, поред одговара-
јућег поднебља, за напредак сада огромних храстова неопходна је 
и довољна количина подземне воде.

Административна заштита споменика природе
У овом поглављу изнеће се коначна кулминација и конкретан пре-
длог идеалне заштите јавног природног добра Групе стабала хра-
ста лужњака у Драговцу, а што се може применити и на Шалиначки 
луг (с обзиром да је и он такође угрожен, што се најбоље уочава по 
томе да је регистрована само једна младица храста). Проблемати-
ка није једноставна, али свакако није ни нереална или економски 
неисплатива. Одговарајући развојни план, који мора бити одржив, 
за разлику од досадашње праксе мора имати неколико потпроје-
ката којима би се санирали сви тренутни (и могући, будући) про-
блеми, али и којима би се целокупни пројекат олакшао и растере-
тио од непотребних тензија и превеликих трошкова. Како би све 
претходно наведено било и остварено, такође се морају утврдити 
најпре циљеви, а потом и задаци са својим активностима, којима 
је ће бити омогућена комплетна валоризација предметног објекта, 
а касније и његова ревитализација. Потом следи сама реализација 
плана и пројеката, њихово финансирање и евалуација.

Теоријски оквир
Споменик природе Група стабала храста лужњака у Драговцу ста-
вљен је под заштиту 6. 2. 1960. године. То је учињено решењем (ак-
том о заштити) бр. 01-651960 Завода за заштиту природе и научно 
проучавање природних реткости НР Србије. Тада је било укупно 
26 дебала храста лужњака (мада се у неким званичним документи-
ма среће и коначна бројка од 24), који су поверени локалној месној 
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заједници и њеном председнику као управљачу природног добра. 
Старост храстова тада је процењена на 160–250 година на основу 
прсног пречника стабала од 150 до 190 cm. Већина храстова била 
је здрава, са богатим и развијеним крошњама. Међутим, касни-
је, због оштећења стабала паљењем, два су посечена 1981. године. 
Исте године констатован је и већи број дрвећа у израженом проце-
су сушења. Погоршање се наставило, тако да је још неколико ста-
бала морало бити уклоњено због осушености или прелома. Тиме 
се дошло до цифре од 16 виталних храстова лужњака (која се та-
кође провлачи кроз градску документацију). Деградација се, очи-
гледно, и даље наставила, јер је аутор на терену успео да иденти-
фикује једва шест апсолутно живих стабала, четири у делимично 
осушеном стању и три крајње сува (укупно 13 дрвета, али адулт-
них), мада је терен у неким деоницама неприступачан (иронично, 
пошто је у питању јавни природни објекат, али недоступан). Сада 
постаје јасно да је пропала сигурно половина, а можда чак и више 
од половине првобитних храстова (и то они најстарији и највећи). 
Сматра се да је неколико фактора допринело сушењу лужњака: 
болести које су довеле до труљења, паразитизам, као и удари гро-
мова. Такође је у оптицају и објашњење по коме се храстови суше 
због нестанка подземне воде, а која је све потребнија уколико су 
стабла старија и већа, каква су управо и ова. Наравно, ово су све 
природне ноксе које су довеле до оштећења дебала. Човек, и да је 
хтео, не би могао деловати у одговарајућој и адекватној одбрани 
стабала храста лужњака од ових пошасти, али није добро што се и 
не труди. Зато је 7. 2. 1994. године Завод за заштиту природе Ср-
бије послао Нацрт Решења (Предлог за скидање заштите) бр. 02-136/1 
о скидању и брисању заштите овог споменика природе СО Пожа-
ревац. То решење није усвојено, чиме је тренутни статус заштите 
овог споменика природе неодређен.

Из овог поступка локалних власти може се само претпоста-
вити да вероватно постоји њихова добра воља да у неком реалном 
року овај споменик природе учини достојним онога што је некад 
био, и какав треба да буде увек – заштићено, јавно, природно до-
бро [2, 3, 4, 5]. Да је то реално и релативно лако оствариво, види се 
и из податка да површина „под заштићеним храстовима лужња-
цима” захвата тек око 20 ари (што је знантно мање од Шалиначког 
луга, који захвата површину од 19 хектара!

Правна регулатива
Управљање природним вредностима у нашој земљи спроводи се 
планирањем и коришћењем природних вредности и њиховом за-
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штитом, што се постиже доношењем и спровођењем стратешких 
докумената који тачно прецизирају законске превентивне мере и 
услове заштите животне средине. Један од основних је Закон о за-
штити животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04), у коме 
се регулише управљање природним вредностима, као и његов Из-
вод (1991) из важећих одредби (Природна добра), у коме се анали-
зира заштита природних добара. Друга акта су: Уредба о заштити 
природних реткости, Правилник о категоризацији заштићених 
природних добара, Правилник о начину обележавања зашти-
ћених природних добара... У свима њима могу се наћи парагра-
фи који се директно тичу ситуације у којој се налазе стабла храста 
лужњака у Драговцу, с обзиром да се ради о: природној вредности 
(природном ресурсу), заштићеном природном добру, јавном при-
родном добру, споменику природе, природној реткости, резерва-
ту природе (ловном), а ако се буде уредио, и парку природе и пре-
делу изузетних одлика. А од степена уређења, зависиће и да ли ће 
то постати значајно природно добро, природно добро од великог 
значаја или природно добро од изузетног значаја.

Наравно, у својству европске интеграције, сваки пројекат, па и 
овај, морао би да поштује и важеће европске норме из области жи-
вотне средине. По своме концепту, пројекат заштите Групе стабала 
храста лужњака у Драговцу морао би да задовољава критеријуме 
Европске конвенције о пејзажу, као блиском ресорном документу 
Савета Европе у области заштите средине [11].

Тренутни проблеми и потенцијални планови
Сви проблеми актуелног споменика природе, као и њихова разре-
шења, произилазе из примене, односно непримењивања правних 
прописа. Овде ће се приказати ауторова размишљања и концепти 
о томе шта су ургентне претње и које би поступке требало спрове-
сти на природном добру у циљу његове презервације.

Оно што примарно треба урадити на простору храстова лу-
жњака јесте његово ограђивање, обележавање адекватним обаве-
штајним знацима, као и асфалтирање приступних путева (пар-
кинга) и стаза, како би се људи могли безбедно заустављати у са-
обраћају, с обзиром да је у питању прометни пут, доста непрегле-
дан, а који се сужава управо због моста (Камене ћуприје) и притом 
је без икакве вертикалне или хоризонталне сигнализације (слика 3, 
лево горе)! У близини моста је постојао један знак „кривина наде-
сно”, али је у неком тренутку – нестао. За сваки случај, требало би 
уцртати и непрекидну разделну линију као додатно упозорење за 
забрану претицања на мосту. Не би било лоше и поставити знак 
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ограничења брзине (мање од оне која се сада /не/ поштује, јер зона 
насељеног места почиње након још пола километра до километра 
од моста, када важи ограничење од 50 km/h), јер многима сам мост 
и сужење које он узрокује није довољан разлог за успорење.

Знакове би требало поставити у оба возна правца (на фото-
графијама је приказан правац Пожаревац–Драговац), али их треба 
стратешки поставити, како не би збуњивали возаче и како би били 
правовремено виђени. У те се сврхе могу искористити и нека од 
мртвих стабала (слика 3, лево доле), мада то није једина функција 
коју она могу обављати (о томе ћемо такође говорити). Уместо све-
га тога, оно мало сигнализације што постоји прикуцано је за једно 
од виталних стабала и, судећи по површини прекривеној корози-
јом, јасно је да је ту дуже времена, те и не чуди да је пропала и не-
прегледна. Али, и када би била уочљива, упућивала би на локално 
ловиште, а не и на локални споменик природе. На истом дрвету 
стоји још један знак, у још горем стању (слика 3, десно).

Више него добро било би и поставити клупице и перголе, 
који би омогућавали задржавање посетилаца, осветљење (обичне, 
а по могућству и разнобојне рефлекторе) које би стварало пријат-
ну ноћну атмосферу, а што би такође привлачило посетиоце (дру-
гачију циљну групу), који би и у вечерњим сатима могли уживати 

Слика 3 – Позитивни (лево) и негативни (десно) примери означавања 
ПС (на табли са фотографије десно пише: РЕЗЕРВАТ, ЛОВИШТЕ СТИГ, 
ПОЖАРЕВАЦ)
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у природи уместо у урбаној вреви. Уз то би ваљало додати и канте 
за отпатке, које би допринеле да се круг добра одржава чистим. 
Идеално би било поставити и понеки контејнер, који би користио 
локалном становништу Драговца, које сада свој отпад одвози до 
градских контејнера, депонија или једноставно баца покрај путева, 
па и унутар самог резервата (слика 4)! То није неосновано расипа-
ње средстава, јер ауто-смећар, свеједно, саобраћа до Драговца због 
одношења отпада сеоских претплатника, те му је ова дестинација 
лоцирана на редовној деоници.

У противном, антропогени фактор нарушава егзистенцијал-
но питање подмлатка храстова, који и овако нема баш најидеал-
није услове за опстанак. Међутим, десетковању младица лужњака 
много више прете паразитарне форме инсеката и биљака, које су 
биле у стању да озбиљно оштете и одрасла стабла (слика 4).

Да би се то предупредило, требало би периодично обилазити 
стабла и уколико се примете патолошке појаве на неким од њихо-
вих органа, покушати да се штеточине истребе. Ако то није могуће, 
ваља уклонити афицирана дрвета пре него што се патоген про-
шири на здрава дебла. Такође, подмлатку не помажу ни мештани 
који за Божић секу младице храстова за бадњак.

Слика 4 – Штетни утицаји који делују на јувеналне и стогодишње хра-
стове лужњаке и њихове последице
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Још један од озбиљнијих проблема јесу чести удари громова 
у врхове највећих храстова, због чега и витална стабла имају осу-
шене највише гране (слика 4). То се једноставно може отклонити 
одсецањем тог високог грања (и код здравих стабала, и код ави-
талних), што ће смањити учесталост удара грома, али и довести 
до развијања још лепших, кишобранастих форми крошњи. Разлог 
што то до сада није урађено вероватно лежи у чињеници да у око-
лини нема кућа нити превеликих струјних водова који би били 
угрожени ударима грома.

Великим, али и стаблима у развитку, потребна је и довољна 
количина воде. Првобитна стабла која су се осушила због недо-
статка падавина и подземних вода вероватно су се осушила изне-
надно, јер је суша дошла изненада, на шта нису били припремље-
ни ни храстови, а ни локалне комуналне службе. Међутим, данас 
суша представља све чешћу појаву, тако да се мора радити све што 
је могуће како би се њене последице сузбиле на најмању могућу 
меру. У томе доста могу помоћи радници градске чистоће који би 
својим цистернама могли заливати храстове макар једном недељно 
у периоду критичне сезоне без падавина.

Са друге стране, постоји проблем и у вишку воде. Наиме, по-
ред добра пролази канал отпадне воде, који није адекватно обезбе-
ђен у погледу испаравања фекалног садржаја (слика 5, лево горе). 
Што се тиче процеђивања, канал је безбедан по подземне воде, јер 
је то и основни предуслов.

Слика 5 – Канал код ПС и начини његовог обезбеђивања 



114

Његова „тампонада” је могућа металним, бетонским или еле-
ментима од чврсте и издржљиве пластике, чија би основна уло-
га била онемогућавање испаравања гасова непријатног мириса 
(слика 5, лево доле). Они би се састојали од јединица које би по 
потреби могле бити лако уклоњење ради отклањања евентуал-
них кварова (зечепљења) унутар канала. Битно је напоменути да 
то није потребно урадити на читавој дужини Брежанског канала, 
већ само на оном делу код групе стабала храста (у дужини од око 
једног километра). Све спојеве би требало пресвући катраном, који 
је такође непропустан, али и лак за скидање (исецање), ако је то 
потребно. Оваква заштита канала доприноси и безбедности жи-
вотиња приликом њиховог кретања, а да не помињемо да стоји у 
служби безбедности самих посетилаца. Препорука би била, неве-
зано за предлог пројекта, да се и остатак канала на сличан начин 
обезбеди, можда неком лучном мрежом. Такође, могли би се наћи 
и уметници који би осликали заштитне лукове код овог споменика 
природе, што би још више допринело целокупном утиску. За до-
датно обезбеђење канала, тј. посетилаца у близини, потребно би 
било и ту поставити заштитну ограду која би представљала прву 
заштиту од пада (слика 5, десно). У ствари, ова ограда би била део 

Слика 6 – Појасеви дрвећа на јужној (лево) и северној експозицији (де-
сно) од ПС

Слика 7 – Природне проминенције на кори живог, гранама полуживог 
и на читавим авиталним стаблима (с лева на десно)
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оне која би опкољавала целу групу храстова. Додатна заштита од 
ширења испарљивих гасова, а и помоћно парцелисање, може се 
спровести постављањем ветрозаштитних појасева, у чијим редо-
вима би се такође могли наћи поново храстови (лужњаци, церо-
ви, медунци...), али и четинарске, односно зимзелене врсте, које 
би своју улогу спроводиле и зими (није наодмет). У непосредној 
близини локације постоји неколико дрвенастих засада (слика 6), 
али они нису годинама обнављани, уосталом, као ни сами храсто-
ви, те је пожељно „заокружити” тај регион у полупречнику од око 
пола километра (правилном интеграцијом постојећих и новопо-
стављенх засада могла би се формирати дендролошка „граница” 
у облику ока – са периферним стаблима у елипсастом низу и цен-
тралним у кружном). У близини се налазе и њиве, па треба бити 
обазрив при садњи, уз ангажовање геометра.

Од засада могу се употребити и миришљаве специјације, али 
притом треба водити рачуна да се не саде алергене биљке.

Поставља се и питање шта радити са осушеним стаблима хра-
стова. Прво што се намеће као одговор је да их треба посећи. Ме-
ђутим, сматрамо да је то апсолутно погрешно. Наравно, врхови би 
се морали уклонити, јер, као што је речено, представљају велики 
ризик и опасност. Међутим, остатак стабла комотно може остати 
у стању каквом јесте, јер и такво тренутно стање осушеног дрвећа, 
са рељефима у кори и спиралним гранама, чини од њих својевр-
сне питорескне природне скулптуре (слика 7). То је од изразитог 
визуелног и биолошког значаја за њихову форму и облик крошњи 
[12]. То је чак једна од најупадљивијих карактеристика ових хра-
стова, која доминира и над оним стаблима у пуној снази (зато су 
ова осушена стабла била честа инспирација локалним сликарима). 
Међутим, увек може боље.

У иностранству, на пример, оваква нежива стабла уступа-
ју се ликовним уметницима и вајарима да их додатно обликују и 

Слика 8 – Дводимензионални (лево) [13] и тродимензионални (десно) 
дуборези на мртвим стаблима [14]
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улепшају, чиме стварају праве правцате споменике (слика 8). То 
уметници раде бесплатно, јер је истовремено то и њихова реклама 
(типичан пример одрживости).

У сваком случају, потпуно, заштићено јавно природно добро 
Група стабала храста лужњака у Драговцу има потенцијала, те треба 
искористити шансу да се што пре отпочне са израдом пројекта, да 
би и реализација достигла разумни рок (слика 9).

Као луксуз може се једино сматрати изградња неког малог 
спортског терена, али ако се оствари и само нешто од свега побро-
јаног, то ће бити успех и хватање залета, што је често више него 
довољно код оваквих пројеката. Међутим, уколико се са тиме још 
буде чекало, трошкови ће само расти, а резултати би свеједно били 
много слабији од сада очекиваних. Но, опет, у данашњим економ-
ским потешкоћама које захватају читаву Европу и свет, минималан 
захтев би био да се бар даље не нарушава овај природни споме-
ник. У сваком случају, након свих предузетих мера заштите овог 
природног споменика, он се може сматрати заштићеним јавним 
природним добром, у правом смислу те речи. Док бригу о Ша-
линачком лугу води Удружење за неговање природне и културне 
баштине „Храст” из Смедерева (званично, до краја 2007), о драго-
вачким храстовима активно нико не води рачуна (засад). А нека 
од правних лица која се могу укључити у процес заштите јесу: Ди-
рекција за изградњу, ПД „Комуналне службе”, „Путеви Србије”, 
комунална полиција, комунална и еколошка инспекција, локални 
расадници, као и сама Општина (њена скупштина и одељења за 
послове заштите животне средине). Када се говори о физичким 
лицима, ту могу помоћи сви, а поготово они у непосредној бли-
зина објекта, који су га заправо и запустили. Тада би се коначно 
осигурала тренутна статистика и бројно стање заштићених при-
родних добара у Регистру Завода за заштиту природе Србије, јер је 
засад неизвесна (као што је и сама „заштићена” површина недефи-
нисана). Ипак, ово заштићено природно добро се и даље налази 

Слика 9 – Нека од најлепших живих стабала храста лужњака драговач-
ког ПС
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на 101. месту Регистра заштићених природних добара на територији 
Републике Србије Завода за заштиту природе Србије. То и јесте циљ 
овога рада, односно права сврха му је да се иде и корак даље тако 
што указујемо на реалне проблеме и на могуће методе њиховог 
решавања кроз њихово детаљно описивање. Наравно, радом на-
стојимо и да укажемо на неопходност израде посебног пројекта. А 
израда пројекта је неминовна, ако желимо да остваримо наведено.

Закључак
На почетку рада, показали смо да ништа не упућује на то да је 
Група стабала храста лужњака у Драговцу заштићено јавно добро и 
природни споменик. Затим су дата образложења зашто је то тако, 
али, што је још битније, дате су смернице и упутства која обезбе-
ђују позитивне промене. Ипак, ту није крај. Бар не би требало да 
буде тако...

Уколико се донесе правилан закључак и предложе решења за 
санацију деградираног простора групе храстова, то ће захтевати и 
формирање радних група, финансијска улагања, логистику итд. – 
најпре, за израду локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП), у 
коме ће се изабрати најоптималнији поступак санације овог добра 
у Драговцу. То би подразумевало избор најјефтиније солуције која 
ће осигурати максималне резултате и ефекте. Такође, ако и реа-
лизација буде крајње успешна, уложен новац би био враћен (про-
грам би се отплатио), а чак би и доносио зараду. Ово би се морало 
проверити посебним студијама и проценама, што је свакако оства-
риво (као и сам пројекат), јер план није претерано грандиозан. Бе-
нефиције би свакако биле очигледне, ако не у материјалном, онда 
у привредном, туристичком и естетском погледу, јер би се и статус 
села Драговца знатно побољшао, а то би и граду Пожаревцу кори-
стило. Управо је то суштина одрживог развоја, да свима буде под-
једнако добро, да сви буду равноправни и да то важи генерацијама.
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Коља Мићевић

LA COMMEDIA È INFINITA 
[ДАНТЕ У СМЕДЕРЕВУ]

Поводом 750-годишњице рођења Дантеа Алигијерија

Када ми је пре две године уручена преводилачка награда „Злат-
ко Красни”, предложио сам да накнадно дођем у Смедерево да се 
потпуније захвалим на једном тако лепом и, надам се, заслуженом 
признању. Већ тад сам помислио да би један разговор о Дантеу 
био најбољи начин да то учиним. Кратки одломци који следе де-
лови су мога двосатног ћаскања које сам одржао у градској Библи-
отеци, након срдачних речи добродошлице директора, господина 
Драгана Мрдаковића.

Први стих Комедије
У Дантеа сам „ушао” не на толико необичан колико неочеки-
ван начин. Догодило се да сам, почетком децембра 1992, у том за 
све нас прилично мрачном раздобљу, превео први стих Пакла на 
француски различито од других преводилаца на тај језик! Тај стих 
је славан сам по себи:

Nel mezzo del cammin di nostra vita,

али сам уверен да до решења које се појавило као само од себе:

À mi-chemin de notre existence, 

извесно не бих дошао да се у том тренутку нисам био затекао у Па-
ризу, боље речено у француском језику! А тај Дантеов први стих 
једна је провалија од значења и метафора и врло брзо сам закљу-
чио да ћу се, уколико будем наставио да преводим Комедију, по-
времено враћати на тај почетак као на извор својеврсне енергије и 
надахнућа.

Пол Валери, који није веровао у песничко надахнуће роман-
тичарског типа, записао је како песнику понекад први стих дође 
од Богова! Што се тиче Дантеовог првог стиха, којим отпочиње Ко-
медија, он свакако није дошао „од Богова”, него је прилично веран 
превод латинске реченице „In dimidio dierum meorum vadam ad 
portas inferi” – „На пола својих дана стајем пред врата пакла” – узет 
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из Библије, тачније из Књиге пророка Исаије. Данте је тако показао 
да претварањем једне мисли, или слике, из једног језика у други 
може бити достигнут велики степен оригиналности. А Данте није 
пропустио да и у наставку Комедије повремено чини сличне „пре-
водилачке” адаптације.

Дантеова једноставност
Повремено враћање у тај први стих давало ми је осећај да сам на 
правом месту, вероватно због његове једноставности, иако је Дан-
теова једноставност посебне врсте, и, ако је и истичем, чиним то 
да нагласим да Данте није херметичан песник, нити од оних који 
то желе да буду. Данте је педагог, захтеван али не строг; начин на 
који се он кроз целу Комедију брине о своме читаоцу указује да му 
је стало да га сачува и као посматрача и као учесника његовог по-
духвата. А што се тиче тих нејасних места у његовој Поеми, око ко-
јих тумачи укрштају своја мишљења и међусобно се супротставља-
ју, мислим да се она најбоље објашњавају природом саме поезије а 
не зависе толико од онога ко пише ту поезију. Данте је живео пре 
седам столећа, у време кад је поезија тражила једног подвижника 
да изведе један посао у име свих који ће доћи касније, а притом 
не мислим само на Италијане, чак најмање мислим на Италијане. 
Jeр, Данте је од оних песника – као много касније Шарл Бодлер, на 
пример – који је више утицао на ствараоце изван своје домовине 
него на своје земљаке. Не познајем ниједног италијанског песни-
ка којег бих назвао његовим истинским настављачем и потомком, 
јер то су најмање били они који су дошли непосредно за њим – 
Петрарка, Ариосто, Тасо; Данте је фигура једне културе која није 
искључиво италијанска него европска и светска, свевременска. И 
управо у тој слици најбоље се огледа та Дантеова посебна, иако 
често привидна, једноставност. Да није тако, остао би ограничен у 
своме језику, уместо што је кроз столећа – све до данас – подстицао 
друге језике да на њему испробају и усавршавају своје могућности. 
И, за разлику од Библије, подстицао је генерације да га увек изнова 
преводе! Не постоји нигде, ни у једном времену, ни у једном језику, 
превод Комедије за који бисмо могли рећи да је коначан. 

Данте и Галилео Галилеј
Смедеревска библиотека поседује једно од драгоцених издања 
Дантеове Комедије, оно из 1544. године – из времена кад у насло-
ву још није било збуњујућег придева divina, божанствена – које је 
приредио и протумачио Алесандро Велутело; то издање је једно 
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од најславнијих и због тога јер су Велутелова тумачења димензи-
ја неких кругова у Паклу послужила младом Галилеу Галилеју да 
их 1588, у фирентинској академији за науку и уметност, пореди 
с тумачењима која је необјављена оставио за собом фирентински 
математичар и архитекта Антонио Манети. Није толико битно 
коме је млади Галилеј дао предност у тумачењу ове теме колико 
коначни закључак који се опет односи на сам проблем тумачења 
Дантеовог дела:

„Данте је описао пакао, али га је оставио тако обавијеног мра-
ком, да су многи после њега дуго покушавали да објасне његову 
архитектуру. Један је Антонио Манети, а други Алесандро Велу-
тело, који су о томе писали веома нејасно, не због неспособности 
него због тешкоће теме, и јер није лако дати објашњење у писаној 
форми.”

Ово мишљење младог будућег астронома наводи на закљу-
чак да је о Дантеу лакше – и можда препоручљивије – разговарати, 
него писати! Тим пре јер и сам Данте, на више места, подсећа свога 
читаоца на то да му прича – а понекад, из неког разлога, неће да 
му прича, non più narro – као што се препричава неки необичан 
догађај, или сан. Данте сувише често користи речцу као – come – и 
њом започиње бројне секвенце у поеми, да би било погрешно с 
наше стране приметити да је та свакодневна речца come садржана 
већ у наслову његовог дела, иако лингвистички гледано, comme из 
commedia, по тумачењу које је дао сам Данте у чувеном писму, не 
значи ни приближно исто што значи come!

Данте и Винченцо Галилеј
Шест година пре него што је свога сина препоручио члановима 
фирентинске академије за два предавања о Дантеу, Винченцо Га-
лилеј, славни лаутиста и композитор, одржао је у Фиренци, на 
двору Симона де Бардија, потомка мужа Беатриче Портинари, 
концерт на коме је, уз пратњу четири виоле да гамба, извео вокал-
ну композицију, да покаже како се једним гласом могу дочарати 
сва људска осећања, од најдубље мржње до најнежнијег бола. За 
тај свој експеримент узео је певање ХХХIII Дантеовог Пакла, које се 
обично назива „Уголиново певање”. Том концерту су присуство-
вали Ђулио Качини и Јакопо Пери, од којих је свако, 1600. године, 
компоновао своју верзију Еуридике, прве европске опере, по прин-
ципима које је наслутио Винченцо Галилеј, који је претераностима 
и злоупотребама полифонијских могућности људског гласа – што 
је, као најзначајнија лоша последица, доводило до немогућности 
разумевања певаног текста – супротставио грчку монодију. 
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О наслову Комедија
На насловној страни поменутог Велутеловог издања Дантеа из 
1544. уз La Commedia не налази се придев divina, божанствена. Чак 
би се могло рећи да је то једно од последњих издања које је сачува-
ло Дантеов аутентични наслов, јер су сва друга, након отприлике 
1550, и у Италији и приликом штампања превода на разне европ-
ске језике, прихватила тај привлачни наслов Божанствена Комеди-
ја! То се може објаснити пре свега, чини ми се, чињеницом да су 
издавачи желели да се заштите пред још увек веома строгим ин-
квизиторима и цензорима којима је, из издања у издање, постајало 
јасније о каквој се критици, пре свега оној упереној против папства 
и цркве, ради у тој Комедији! Јер, Данте је умро у тренутку кад је за-
вршио своје дело, и само малом броју људи било је познато о чему 
се у ствари у њему ради! Истина је да је Комедија, чак и божанствена, 
стављена на индекс јеретичке литературе, а неки њени делови до-
словно забрањени, не само у Италији, али Црква се није усудила да 
је јавно прогласи јеретичком и спали знајући да ће тако још више 
привући пажњу управо на оне инвективне делове у којима Дан-
те грми против политичког нејединства и искварености црквеног 
морала. Али, пошто већ одавно нема опасности да иједан издавач 
Дантеа буде подвргнут било каквим истрагама и гоњењу, чини ми 
се да је исправно његовом делу вратити првобитни наслов, тим пре 
јер је сам песник у једном подужем писму своме заштитнику Кан-
грандеу дела Скали, господару Вероне, јасно описао разлоге због 
којих је своју поему назвао, једноставно, Комедија! А да би поткре-
пио то своје објашњење – и као слутећи да би неко могао да измени 
тај наслов, што се заиста и догодило – двапут га помиње у својим 
стиховима, у два певања Пакла, да би подсетио свога читаоца на то 
какво дело чита! Тако на почетку певања XXI певања Пакла читамо:

С моста на мост, зборећ стално мада
 Комедија ми то певат све неће,
 идосмо;

Данте је понекад знао да се понаша охоло према неким другим 
ауторима, и да се чак сматра бољим од њих, што иде у складу с тим 
комичним елементом његовог дела; али, уверен сам да му никада 
није могло пасти на ум да придев divina припише својој Комедији! 
Он је свакако патио што га родни град није примио у своје окриље 
и овенчао га ловоровим венцем, знаком највећег песничког при-
знања, али да се прогласи „божанственим” песником, а своје дело 

„божанственим”, то никад! У његово време придев божанствени 
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имао је још увек изворну, теолошку вредност, и Данте је знао кад 
га треба користити. Истина, касније је приписиван помало сваком 
ко се истицао својим даром, тако да су многи лаутисти, певачи или 
музичари били називани божанственима! Али, то је понекад мо-
гло да има помало површан и подсмешљив предзнак, и утолико би 
још мање одговарао Дантеу!

Che chei che
Данте се, након извесног оклевања између тога да Комедију напише 
на латинском и чак на провансалском, определио за пучки говор, 
и то је била његова најважнија одлука. Не улазећи овде у Дантеова 
размишљања изнесена у спису о том народном језику, из којег се 
види да је познавао све његове значајније дијалекте, неопходно је 
подвући чињеницу да је управо то поверење у народни језик ишло 
у складу с његовим пројектом да напише једну комедију; за разлику 
од латинске трагедије, која је своју кулминантну тачку досегнула у 
Енеиди његовог узора и водича кроз Пакао и до врха Чистилишта, 
Вергилија. Језик је, дакле, постао Дантеова главна, основна тема, 
коју он такође развија и варира од почетка до краја Комедије. Мо-
гли бисмо извући читаву малу антологију тих места где Данте то 
чини, упоредо са свим што каже о ономе што види или док разго-
вара с личностима сусретнутим током путовања. Једно од таквих 
језичких места на којима је Данте, може се рећи, затегао жицу до 
пуцања – користећи се притом не новим, искованим речима, него 
најједноставнијим честицама језика – сцена је из певања XIX пева-
ња Пакла, у којој описује начин на који један папа виси наглавач-
ке: глежњеви су му провучени кроз отворе у камену који песника 
подсећају на сличне отворе у крстионици у Цркви Светог Јована, у 
којој је својевремено крштен, а за ту крстионицу везан је неки не-
пријатан догађај на који песник чини алузију покушавајући да се 
оправда и спере са себе сваку кривицу! Описујући те отворе, Данте 
каже:

Non mi parean men ampi né maggiori
 che che’ che son nel moi bel San Giovanni…

Не изгледаху ми ни већи ни мањи
 нег што су они у мом лепом Светом Јовану...

Изговорите ово che che’ che, ке ке ке, и нећете моћи да се отмете ути-
ску да Данте користи слогове као звучне ефекте који овде треба да 
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наговесте сцену која, и поред ужаса који представља, садржи тај 
неопходни – терапеутски – састојак комичнога!

Како превести che che’ che?
У ствари, питање се односи на целокупну Комедију! Како прево-
дити Дантеа? Да ли само смисао, дакле у прози и без његове ма-
гичне терца риме, и једанаестерачког ритма, и свих других и кон-
стантних најразноврснијих ефеката? Укратко, може се рећи да од 
тренутка кад је начињен први превод Комедије на неки други је-
зик – то је можда био превод анонимног песника на француски 
средином XVI столећа – преводиоци и коментатори нису престали 
да размишљају о овом питању. Иако постоје десетине интеграл-
них превода Комедије на немачки и француски, али и на енглески 
и друге европске језике, начињених током последњих неколико 
столећа, тешко је дати одговор на то питање; у ствари одговор се 
непрекидно мења, понекад превагне формални, понекад лингви-
стички приступ, иако је идеал можда у томе да се пронађе средина. 
Али, то није могућно без понекад значајних жртвовања и с једне и 
с друге стране. И све док Данте буде превођен, то питање ће истом 
тежином притискати преводиоце!

Шта, дакле, приликом превођења, чинити с оваквим ефекти-
ма као che che’ che, који Дантеу, уверен сам, није случајно и против 
његове воље дошао под перо, а ако и јесте, песник га је прихватио 
уз задовољни смешак? Пре свега, не значи да то ке ке ке – које лично 
сматрам недвосмисленом и свесном потврдом Дантеовог комич-
ног начина коришћења језика – мора бити примећено од сваког 
тумача, читаоца и преводиоца. Сваки од њих чита на свој начин 
текст Комедије, који је довољно и широк и дубок, толико да је немо-
гућно очекивати да свако од њих види исто, и у томе је такође једна 
од битних особина Комедије. Нисам за то да преводилац опонаша 
оригинал, али нисам за то ни да затвори очи тамо где их треба, 
можда, мало више отворити! У већини случајева, ефекти као тај 
che che’ che, него они који, нису преводиви, било због природе језика 
на који се преводи или из неког другог разлога. И добро је што је 
тако, јер да је све преводиво, преводилачки чин био би више занат 
него уметност! Преводилац може да зажали што је тако, што му се 
један тако лако схватљив и наоко ситан склоп од три готово исте 
речи – che che’ che – одупире, јер зна да у тим ефектима и тренуци-
ма почива велики део чаролије и тајновитости Комедије. Уколико с 
тим осећањем немогућности и жаљења „пређе” преко тог виђеног 
ефекта, неће га заборавити, него ће чекати да можда – на неком 
другом месту Комедије – оствари сличан ефекат, тј. у духу Данте-
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овог поступка. Тако сам бар ја поступио с тим ке ке ке, с почетка 
стиха 17 певања XIX Пакла:

che che’ che son nel mio bel San Giovanni,

на које сам одговорио тек у певању VI Чистилишта, оном у коме 
Данте изриче жестоку инвективу против разједињене Италије и 
своје несавесне и необуздане Фиренце и њених становника:

Fiorenza mia, ben puoi esser contenta
 di questa digression che non ti tocca,
 mercé del popol tuo che si argomenta.

У овој терцини, очигледно, Данте не остварује ефекат типа ке-ке-ке, 
док се мени појавила једна слична могућност у првом делу другог 
стиха, и ја сам је прихватио:

Фиренцо моја, тако сва весела
 те те те претње не дотичу сиње,
 док пук твој иде уздигнутог чела.

Ова три те могу читаоца збунити, али она нису иста и механич-
ки поновљена слога: прво је везник, друго лична, а треће показна 
заменица. При томе, везник (проклитика) и лична заменица (у 
енклитичком облику) немају свога акцента и чине акценатску це-
лину са трећим те у низу – показном заменицом која у српском 
језику носи дуги (дугосилазни) акценат:

 те те тâ...

Занимљиво је да се у моме преводу тај трипут поновљени слог – 
или нота ре – продужује у речи претње, за коју сам се определио 
управо због тога што није тако далеко од digression, како читамо у 
Дантеовом оригиналу: 

 di questa digression / те те те претње...

Вредност Дантеове Комедије почива и у томе што је њено превође-
ње на било који језик прилика за тај језик да пробуди у себи неке 

„успаване могућности” којих можда и није свестан.
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О Дантеовој секстини
У чувеном певању XXVI Чистилишта Данте сусреће великог тру-
бадура Арноа Данијела, кога назива „il miglior fabbro del parlar 
materno”, најбољим ковачем матерњег језика, тј. најбољим песником. 
Из осам стихова на провансалском, којим завршава то певање, види 
се да је Данте добро познавао и тај језик – на коме је једно време 
помишљао да напише своју Комедију – али и песништво трубадура 
Данијела. Позната му је свакако била и његова магична секстина, 
врхунац те трубадурске уметности, остварена с толико савршеног 
прорачуна да се ниједан трубадур није усудио да покуша да начи-
ни нешто слично!

Секстина је низ од шест строфа од шест стихова који се завр-
шава једном строфом од три стиха у којој се на сажетом простору, 
увек по питагорејском принципу, појављује шест карактеристич-
них речи на које се песник одлучио и које се, по вишем математич-
ком кључу, понављају из строфе у строфу. На први поглед, рекло 
би се да је реч о песми у слободном стиху – пошто се изабране 
речи не само не римују међусобно него су и веома различите по 
звуку и, још више, по смислу – и да, на пример, превод једне та-
кве песме не би требало да представља неки нарочит проблем! То 
је само први, површни утисак, пошто у пракси врло брзо постаје 
јасно да је изузетно тешко задржати свих шест карактеристичних 
речи у њиховом првобитном облику, нарочито у преводу на језик 
који, као српски, подлеже правилима деклинирања! Ако, на при-
мер, трубадур Данијел предлаже речи као cambra, соба, то значи 
да у преводу та реч треба да у свих седам строфа остане у том но-
минативном облику, јер би у супротном – облицима као соби, собу, 
итд. – био уништен склад који је био први, може се рећи, песников 
услов. Исто је тако и с речима за које се Данте определио кад је 
одлучио да опонаша секстину Арноа Данијела и испита њене мо-
гућности на тосканском језику.

Дантеова секстина налази се у руковети стихова који су оста-
ли расути у разним рукописима и који су после његове смрти об-
једињени под јединственим насловом Риме. Тако се и дан-данас 
штампају. Већина песама у тој збирци припада његовом каснијем 
раздобљу, и то се свакако односи на секстину која следи, јер у њој 
Данте помиње неку госпу – која извесно није Беатриче – према ко-
јој је гајио осећања на која та госпа – из разлога које можемо зами-
шљати, али никада нећемо моћи са сигурношћу знати о чему се 
заиста радило – није узвратила онако како је песник очекивао. Та 
госпина окрутност сугерисала је песнику прву реч секстине – pietra, 
камен, који је на италијанском женског рода – око које су се, да тако 
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кажем, окупиле друге речи, њих још пет, неопходних за једну сек-
стину:

petra / камен;
ombra / мрак;
erba / трава;
verde / зелено;
colli / брежје;
donna / дама.

Наглашавајући ту дамину неосетљивост, чак окрутност, додава-
њем придева dura уз petra, тврди камен, Данте ствара слику која даје 
општи тоналитет целој песми, једној од ретких љубавних песама у 
његовој продукцији којој сасвим лепо одговара наслов Дама каменог 
срца, који је два столећа касније француски песник Ален Шартије 
употребио као наслов за свој микроспев на исту тему La belle dame 
sans merci, Лепа дама без милости. Ево ове Дантеове секстине у це-
лости:

СЕКСТИНА
(Дама каменог срца)

На крај дана и круга пуног мрака
стигох, вај, и кад бела су сва брежја,
када се губи свака боја траве;
а моја жеља још је сва зелена,
укорењена у тај тврди камен
што говори и поступа кô дама.

Слично је тако ова нова дама
слеђена овде као лед сред мрака
не примећујућ, не више но камен,
то лепо време што греје врх брежја,
и мења их из белих у зелена,
јер ставља на њих саг цвећа и траве.

Кад венац има на глави од траве,
из срца гна ми лик свих других дама;
јер ту се коса златна и зелена
лије, те Амор застане сред мрака,
и измеђ тих ме нежних стеже брежја
снажније него тешки чекић камен.
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Лепота јој је чвршћа него камен,
а нису лек за ударац њен траве:
стог бежах кроз поља и преко брежја,
да не будем ту где је таква дама,
од њеног блеска пружити ми мрака
не може ни зид нит крошња зелена.

Видех је испод већ руха зелена
такву да би осетио и камен
љубав, коју њој носим из свог мрака;
желећ да се кроз дол леп сав од траве
заљуби кô дотад ниједна дама,
и у обручу високога брежја.

Ал’ пре ће реке вратит се уз брежја
нег се та грана влажна и зелена
разгорет, кô што чини лепа дама
од мене; нек ми кревет буде камен
сав живот и нек пасем влати траве,
тек да њен видим плашт упркос мрака.

Кад изнад брежја буде више мрака
испод зелена блеска млада дама
скриће га, као камен испод траве.

Ово није једини Дантеов покушај да уведе форму секстине у ита-
лијанску поезију; након што је начинио ову – у којој је верно опо-
нашао Данијелов  модел –  Данте је написао још једну, али експе-
рименталну песму, која по свему подсећа на секстину, али коју 
ипак не можемо назвати секстина: уместо шест обавезних карак-
теристичних речи, Данте је изабрао само пет, али је шест стихова 
сваке строфе удвостручио! Тако се догодило да се неке од пет ка-
рактеристичних речи – међу којима препознајемо petra и donna из 
претходне, правилне секстине – понављају чак и три пута у једној 
строфи! Данте је био свестан да је начинио јединствен подухват – 
нову ствар, la novità, незамисливу дотад, „mai pensata in alcun tempo” 

– и то је изразио, као закључак, у последња три стиха те секстине, 
коју он ипак, свестан да је „искочио” из задатог оквира, назива кан-
цона:

Канцоно, у мојој души је дама
која ми такав, мада је сва камен,
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да жар спрам ког је свака друга хладна;
стог начиних, док владаше ноћ хладна,
нову ствар, којој  твој облик да светлост,
што немишљена досад би све време.

Комедија је толико велика – и много већа него што се чини кад ка-
жемо да има преко 14 000 стихова – да, нажалост, ни тумачи, па ни 
преводиоци, не посвећују оваквим изузетним Дантеовим песмама 
онолико пажње коју заслужују, а у које је Данте – то је видљиво из 
сваког стиха – ставио све оно што бисмо могли назвати његовом 
присном, најприснијом аутобиографијом. Али, време ради за Дан-
теа; пред њим је више оног будућег него прошлог. Ако Комедија 
није divina, она је свакако infinita, бесконачна.



132



133



134



БА
Ш
ТИ

Н
А

135

135

Милица Баковић

МНОГО ЛИ ЋЕ ПУСТИХ ОСТАНУТИ КАПА 

Смедеревски бој 1914. године: Дисов ратни извештај са грешком 
старом један век1

Одмах по Видовдану 1914. године, када Аустроугарска објављује 
рат Краљевини Србији, што је непосредан повод за Први светски 
рат, Владислав Петковић Дис (1880–1917) несебично ставља свој 
живот на олтар Отаџбине. Већ 12. августа обратио се писаном мол-
бом уредништву Ратног пресбироа Врховне команде у Крагујевцу, 
којим је руководио Слободан Јовановић. Како су сва места већ била 
попуњена, његова молба је прослеђена Обавештајном одсеку Вр-
ховне команде, на чијем челу се налазио Драгутин Димитријевић 
Апис. У забелешци на молби, на којој се потписује као „књижев-
ник и чиновник Народне скупштине”, Слободан Јовановић пре-
поручује Апису да се „г. Петковић може употребити као дописник 
при Браничевском одреду, где Пресбиро нема још свог нарочитог 
извештача”.

По заповести начелника штаба и начелника оперативног оде-
љења пуковника Живка Павловића, Дис је 14. августа 1914. при-
мљен за дописника Ратног пресбироа при Браничевском одреду, 
чије је седиште било у Пожаревцу. Као ратни извештач, Дис у 
Смедерево, заправо на Молеров шанац, стиже дан касније, обила-
зи бојиште и за Ратни дневник пише два кратка извештаја који су 
својеврсна апотеоза српском народу и војнику.

Према Библиографији Владислава Петковића Диса (1903–1975), 
коју је објавио Гојко М. Тешић у Књижевној историји (Београд), год. 
VII, бр. 28 (1975), а која сабира 850 библиографских јединица, оба 
текста најпре су објављена у Ратном дневнику, званичном извештају 
ратног пресбироа: Бој код Смедерева (бр. 115, 16. новембар 1914 , стр. 
3–4), После боја код Смедерева (бр. 116, 17. новембар 1914, стр. 3–4).

Неопходно је нагласити да се већ у првом прештампавању из-
вештаја Бој код Смедерева поткрала штампарска грешка која ће се 
касније понављати и непрестано правити забуну и заврзламу. При 
том првом прештампавању, у календару Велика Србија, календар 
за просту 1915. годину (Скопље, издање уредништва „Српски југ”, 
штампан у Државној штампарији, Ниш, 1915, стр. 52–53), начиње-
на је штампарска грешка која се односи на годину битке. У изве-

1   На грешку која се односи на годину Боја код Смедерева приређивачу овог текста указала је 
редакција часописа Mons Aureus. 
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штају пише да је та битка била 1915, а не 1914. године. У исправци 
и образложењу датума битке, неопходно је цитирати самог Диса: 

„Па ипак мени се учинило да преживљујем у оно пола сата на Мо-
леровом шанцу датум наше победе, дан нашег потпуног успеха, 
27. октобар 1915.” 

Неспорно, тај Смедеревски бој одиграо се 27. октобра 1914 / 9. 
новембра 1914. године на Молеровом шанцу код Смедерева, а не 
1915. године.

Осим тог боја, у Смедереву се одиграла још једна значајна 
битка, такође у октобру, али годину дана касније, од 6. до 11. ок-
тобра 1915. године. С обзиром да се национална историографи-
ја није много бавила овим биткама, нема много историјске грађе 
те и многи Смедеревци мешају те две ратне операције. Управо је 
стога сасвим разумљиво што се та грешка поткрадала у каснијем 
прештампавању, али и у Дисовој биографији, коју су, на основу 
архивске и документарне грађе и на основу сећања Дисових са-
временика, детаљно реконструисали Божидар Ковачевић, Новица 
Петковић и Даница Оташевић.

Са погрешном годином, тај Дисов ратни извештај прештам-
пан је и у: Видов-дан, илустрована историја српских ратова 1912–1918. 
у слици и речи, књ. III, 1921, стр. 36–38. Текст датиран: Октобра 1915. 
Потпис: Влад. Петковић – Дис. Делови извештаја са погрешном го-
дином објављени су и у тексту Дис у „Великој Србији” и „Видов-дану” 
(приредила Милица Баковић), Дисово пролеће, бр. 27 (22. мај 1997, 
стр. 19). Исти текст, такође са погрешном годином, објављен је и 
у: Записи*Преписка*Био-библиографија, Београд, Завод за уџбенике и 
наставна средства, 2003, стр. 27–29 (Сабрана дела Владислава Пет-
ковића Dis-а у редакцији Новице Петковића, књ. 2).

У Првом светском рату, Смедерево је као гранично место било 
у склопу одбране Браничевског одреда, који је бранио фронт на 
Дунаву од Гроцке до Добре. Битку за Молеров шанац, према Војној 
енциклопрдији, књ. 8 (Београд, 1974), Дис описује веродостојно, али 
лирски обојено. Уз опис банатске равнице, смедеревских превоја и 

„великог равнодушног Дунава”, он наводи тачан дан и месец, али 
не и годину битке. 

Будући да се налазио на војишту, Дис записује у првом лицу 
једнине: „Ево нас на војишту. Ево и знакова, који још и сада говоре 
о ономе, шта је ту скоро било. Ту су комади крваве земље, крвави 
завоји, масе испражњених чаура. Успут сусретамо шубару, качке-
ту, као одсечену главу. По богатој околини смедеревској, по њи-
ховим виноградима, ја сам видео остварен онај народни усклик: 
‚Много ли ће пустих останути капа!‘ И те капе нико не узима.”
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Битка је почела у три сата ујутру. Скоро цео непријатељски 
батаљон пребацио се на страну српске војске, али је само сат ка-
сније успешно савладан. Мајор Гавро Каљевић је пошао у помоћ са 
делом своје пешадије, али је одмах погинуо. Он је уједно и једини 
српски официр који је у тој борби изгубио живот. Али, његова чета 
је у потпуности обавила свој задатак – онемогућила је непријатељу 
да даље продире. У међувремену, са ковинске стране је присти-
зала помоћ, тако да се српска војска постројила до подножја Па-
влице, која је Аустријанцима била веома важна тачка. С доласком 
дана, ситуација на војишту је постајала све јаснија. Противничка 
страна је престала са пребацивањем нових трупа. Било их је око 
6.000. На свим положајим водиле су се жестоке борбе. Српска стра-
на је желела да одбаци противника на леву обалу Дунава, како се 
непријатељ не би користио мраком. Отпочео је општи и жесток 
контранапад уз песму младих Вардараца (регрутовани из скоро 
ослобођених крајева Јужне Србије) под командом мајора Јована 
Наумовића. И пре већ припремљеног противнапада пешадија је 
поново заузела Молеров шанац и одмах почела дејствовати. Борбе 
су трајале до раних поподневних часова. За мање од 24 часа, српска 
војска до ногу је потукла бројније и боље наоружане аустроугарске 
јединице, које су у паничном страху бежале ка Дунаву: „Пушчану 
ватру по бреговима замењивале су беле мараме. У 3 и четврт сви су 
положаји били у нашим рукама. У четири сата обала се већ плави-
ла од шињела као да се дубина Дунава испела на обалу...”

... А наредног дана (28. октобар 1914 / 10. новембар 1914) сле-
ди епилог – пребројавање живих, прибирање плена и лешева. Из-
вештај После боја код Смедерева, написан дванаест сати после боја, 
Дис започиње у првом лицу једнине, али већ после неколико увод-
них реченица користи прво лице множине. Под пространим небом 
отаџбине своје, песник на бојишту кроз чију су душу прошла два рата, 
посматрајући изгинуле јунаке записује: „Па, ипак, они су били мр-
тви, и били опојани. И да буде сахрана потпуна, удолином наиђо-
ше стада оваца: клепетуше са овнова одјекивале су попут звона и 
попуњавале опело [...]. Како се наш народ толико сродио с ратом 
да га ништа више не потреса и не изненађује! Он је већ срастао са 
том мишљу да свој живот има да пружи својој Земљи као јабуку 
своме пријатељу, и мирно иде даље, тим путем. О онима који су се 
до јуче били с њим раме уз раме, ако погину, он о њима не мисли 
више, заборавља их. Њега се још тичу пушке, топови, муниција, 
правилна паљба, успех, а све му је друго лањски снег... Оно тако 
и треба да буде. Јер земља ће умети да сачува гробове, а доцније, 
друге генерације, имаће кад да их прелију славом. Њему је данас 
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стало само до ове ствари: да се бори за живот и смрт с непријате-
љем свога племена. Верујући у победу, он корача постојано к њој, с 
пушком у руци, онако простодушан, напаћен и паметан, и ништа 
не чини што ће овде-онде подићи својим костима наше светле гро-
бове.”

Историографију Смедерева и Чачка повезује и потпуковник 
Светомир К. Цвијовић (Дучаловићи, 18. јул 1876 – Чачак 21. септем-
бар 1954), командант Комбинованог пука трећег позива и коман-
дант смедеревског одсека у Смедеревском боју 1914. године. Била 
је то, како бележи сам Цвијовић, његова последња дужност „према 
нашој херојској војсци и њеној знаменитој ратној историји”.

Неспорно, у само једном дану, српска војска постигла је бри-
љантан успех, а с обзиром да се та победа одиграла на други дан 
Светог Димитрија, позната је као Митровданска победа. Да је тај 
бој, који се догодио само два дана пре завршетка Дринске битке 
и недељу дана пре почетка Колубарске битке, био изгубљен, по-
следице би биле далекосежне. Продор непријатељских снага код 
Смедерева несумњиво би утицао на исход Колубарске битке.

Смедерево 1914.
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Иван Стојић

ТРАГОМ ФОТОГРАФИЈА МОСТОВА НА ДУНАВУ И 
ЈЕЗАВИ

(1915–1916)

Редакција публикације Смедерево – Енциклопедија је у други том – 
Појмови (у припреми је за штампу) уврстила и одреднице које се 
односе на Први светски рат: Смедеревски / Митровдански/ бој 1914, 
Велики рат и освајање Смедерева 1915, Бој код Врбовца (1915). Облико-
ване су и збирне одреднице у којима су подаци који се односе и на 
те ратне догађаје: Окупације, Разарања Смедерева (природна и ратна), 
Трајект и Мост(ови) на Дунаву код Смедерева. Ову последњу одред-
ницу смо намерно овако назначили супротстављајући се имено-
вању тог моста као „ковинског”, јер он ни по чему то не може да 
буде, а многи нешто што је (више) наше упорно вербално покла-
њају другима.

Првобитно смо пажњу посветили обликовању одреднице о 
тзв. Микином мосту, изграђеном 1976. године (незванични назив 
по имену Милутина Цветковића, тадашњег председника Општи-
не Смедерево, који је био међу најзаслужнијим за његову градњу). 
У литератури смо нашли да је, готово на истом месту, постојао пон-
тонски мост подигнут још 1718. и углавном коришћен за обављање 
међудржавне трговине. На истој позицији је 1915/16. аустроугар-
ска војска подигла опет понтонски мост који је коришћен искљу-
чиво у војне сврхе. Недовољно је знано да је и наша ослободилачка 
војска октобра 1918. на Дунаву изградила мањи понтонски мост 
постављен на чамцима, којим се од Превоза, изнад Аде, прелазило 
на банатску страну. Фотографију нашег понтонског моста нисмо 
нашли, али је фотографија аустроугарског понтона позната јер је 
објављивана у многим публикацијама. О том понтонском мосту 
смо у војноисторијској литератури нашли само назнаке да је по-
стојао и да су га после заузимања Смедерева користилe немачке 
и аустроугарске јединице под командом фелдмаршала Макензена 
да пређу на другу обалу. 

Трагајући за фотографијама или цртежима мостова на Језави, 
а нашли смо да их је током историје, само код Смедерева, било де-
вет, са интернета смо преузели једну, до тада непознату, на којој су 
приказана два дрвена моста преко Језаве. Они су неједнаке дужи-
не, а близу један другом (сл. 1). Локација тих мостова је била близу 
дела пруге одакле се одвајао крак који је водио ка Ложионици и 
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даље на рампу трајекта. Тада још није постојала Државна радио-
ница за оправку вагона. Краћи мост смо идентификовали као мост 
који је одраније постојао на општинском путу Смедерево–Шали-
нац и био у употреби све до почетка 60-их година 20. века. Други, 
изузетно дугачак, премошћавао је Језаву и продужавао преко Го-
доминског поља све до обале Дунава. Фотографија је из периода 
када је дужи мост био у фази уређивања прилаза које су обављали 
заробљеници, а њих чували аустроугарски војници. 

На фотографији се, у позадини, истиче велика усамљена бела 
спратна зграда. Њену су градњу својевремено финансирали сме-
деревски пословни људи с намером да ту отворе најсавременију 
кланицу. Зграду су 1922. купила браћа Ростон и формирали своје 
предузеће „Фармер” (претеча „Металора” и „Милана Благојеви-
ћа”). Дуго се сматрало да је зграда зидана после рата, али ова фо-
тографија доказује да је то учињено раније. 

Нађена фотографија нас је навела да посебно истражујемо 
улогу тог „дугачког моста”. Истраживања су била безуспешна све 
до сепембра 2014, када смо одговор нашли у приватној збирци фо-
тографија коју је у то време, у електронском облику, извесни Пе-
тер Оринчи, шведски колекционар милитарних предмета, покло-
нио Музеју у Смедереву. Фотографије су, иначе, из ратног албума 
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потпоручника аустроугарске војске Оскара Симке, тада званичног 
ратног сниматеља. 

Серија фотографија је настала у периоду октобар 1915 – март 
1916. и на њима је до детаља приказана градња понтонског и „ду-
гачког моста”, који су стратешки у непосредној вези. „Дугачки 
мост” је био значајан предуслов за успешан прелазак ратне тех-
нике Треће армије преко Дунава и наставак њиховог ангажовања 
у ратном походу ка југу Србије. Пребацивање тешких артиљериј-
ских оруђа није било могуће железницом јер је железнички коло-
сек постојао само на ковинској страни до Иберфора, а на смедерев-
ској до Ложионице између Тврђаве и Језаве. Прелазак преко пон-
тона на другу обалу био би беспредметан, јер тешка артиљерија и 
друга војна опрема не би могла да пређе преко Годоминског поља, 
које је у то време било изузетно мочварно. Зато су аустроугарске 
инжењеријске јединице изградиле „дугачки мост”, који је од де-
сне градске обале Језаве праволинијски ишао до „даме” на обали 
Дунава. То растојање је приближно износило око 1.100 м, што смо 
утврдили накнадним мерењем претпостављене ваздушне линије 
на карти велике размере.

Дрвена конструкција моста се ослањала на стубове носаче 
које је чинио низ од по осам, а на неким деоницама и девет, ме-
ђусобно повезаних стубова претходно побијених у тле. По про-
цени грађевинских стручњака, стубови су највероватније били 
дужине и до 10 м, пречника 25 цм и више, а побијање је вршено 
парним макарама у дубину и до 4 м. У делу веће мочварности тла 
постављани су и попречни ослони (шапе). Стубови носачи су по-
стављани на растојању од 8 до 10 метара и приближно их је било 
око 140, што значи да би укупни број побијених стубова могао да 
буде преко 1.500. Коловозни део вероватно је био ширине и до 8 
м, а чинио га је низ дебелих тесаних греда које су на крајевима и 
по средини учвршћене подужним гредама. Са стране је уграђена 
ограда. На крајевима „дугачког моста” биле су стражарске бараке. 
А конструктори су мислили и на детаље: крај барака су поставље-
ни и канделабри за осветљење, па и табла са упозорењем: „Вози 
полако!”. На почетку смедеревске стране градитељи су подигли и 
споменик свом фелдмаршалу Макензену посвећен његовом про-
ласку мостом (сл. 2). Постамент тог обележја стајао је близу пруге 
између предузећа „Херој Срба” и „16. октобар” чак и после Другог 
светског рата.

На дунавској страни моста коловоз од греда је скретао „да-
мом” на исток. На том делу греде на коловозу су биле причвршће-
не дрвеним ивичњацима, а њих су са стране придржавали дрвени 
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стубови (сл. 3). У случајевима где је тзв. фигура „даме” била оште-
ћена, ти делови су премошћавани. Коловоз на „дами” био је уре-
ђен у дужини од 2.600 м, све до места некадашње скеле код Говеђе 
баре (позиција новог моста), где је био постављен понтонски мост. 

Ниједан консултовани грађевински стручњак није се усуђи-
вао ни да претпостави колико је кубика грађе у све то утрошено. 
Њихов једини коментар је био да је то огромна количина најквали-
тетније грађе, велике носивости, уграђене изванредном прецизно-
шћу и вероватно за кратко време. 

Понтонски мост је представљао посебни војно-инжењериски 
објекат. За разлику од уобичајених понтонских мостова, овај је био 
саграђен од низа међусобно по боку поређаних шлепова. Између 
шлепова је постојао одговарајући размак који је омогућаво про-
ток воде. Шлепови су били носиоци коловозне конструкције (сл. 
4) која је, колико се на фотографији може уочити, имала чак три 
коловозне траке.

Понтон је био постављен испод Аде, приближно на истој по-
зицији на којој је постојећи Микин мост. Уз обалу, због плићака, 
где нису могли да буду шлепови, били су побијени стубови и са-
грађене приступне рампе. Дрвени стубови су на том делу поби-
јани макарама постављеним на пловне платформе. Није познато 
колико је шлепова коришћено за понтонски мост, али пребројава-
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јући видљиве силуете шлепова на слици, дошли смо до броја од 54 
пловила, а вероватно их је било и више. (сл. 5). 

Паралелно с градњом понтонског и „дугачког моста” 1915. 
је у Смедереву и Ковину започета и градња инсталација (рампе) 
за трајект. Трајекти су пловни објекти специјализовани за превоз 
путника, роба или саобраћајних средстава на краћим релацијама. 
Трајект у Смедереву је био специјализован искључиво за превоз 
железничких вагона између Смедерева и Ковина. Утоварно-исто-
варна рампа у Смедереву била је на ушћу Језаве код Водене куле, 
а коришћена је железничка пруга која је долазила до Ложионице 
локомотива. Рампа на другој обали била је код Иберфора, докле 
је долазила пруга из Ковина. Трајект се састојао од три уз бок спо-
јена шлепа, на њима је формирана платформа, а на њој попречно 
постављени железнички колосеци. Било је 12 колосека. Сваки ко-
лосек је примао по два вагона, тако да су на трајект могла одједном 
да се сместе 24 вагона. Вагони су на трајект пребацивани преко 
спојног моста, „штека”. Шлепови са платформом су померани све 
док се следећи колосек не поклопи са колосеком спојног моста и на 
трајект не превуку вагони. Трајект је с једне обале на другу вукао 
реморкер. 

Безуспешно смо настојали да нађемо податак када су ови вој-
ни објекти почели да се граде. Остају нам само претпоставке – да 
градња није могла да почне пре краја Врбовачког боја (19. окто-
бра), а после су немачке снаге почеле да утврђују своју окупаци-
ону власт у Смедереву и имале безбедносне услове за несметану 
градњу таквог обима. И у албуму је назначено да је фотографи-
сање почело октобра 1915. године. Није познато ни колико је дуго 
инжењерија све то градила, али је извесно да је то било веома брзо 
и ефикасно, што указује на то да је све било унапред пројектовано, 
грађа припремљена и раније допремљена.

Остаје и непознаница када је и на који начин све то демонти-
рано. Јер, прво, понтонски мост није могао дуго да се задржи на 
Дунаву јер је био сметња редовној пловидби, а посебно саобраћа-
њу трајекта који су окупаторске власти брзо изградиле и издашно 
користиле. Постоји мишљење да је понтон повремено отваран да 
би се пропустили бродови. Занимљиво је да су из других извора 
пронађене фотографије тог понтонског моста датоване фебруа-
ра 1916. г., што указује да те зиме на Дунаву није било леда. А за 
његово дуже постојање није било разлога, јер је Трећа армија брзо 
напредовала ка југу Србије, што показују и датуми премештања 
Макензеновог штаба из Ковина у Смедерево 30. октобра, у Крагу-
јевац 13. новембра, а у Ниш 12. децембра.
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Такође је занимљиво да о постојању „дугачког моста” нисмо 
нашли било какве описе или забележена казивања и у том смислу 
ни наговештаја када је мост демонтиран или порушен. Постоја-
ло је гледиште да, како је успела брзо да га изгради, тако га је 
исто инжењерија те добро организоване армаде брзо и демонти-
рала јер им више није био потребан, а грађу су искористили за 
неке друге војне подухвате. Међутим, ту претпоставку деманту-
је накнадно нађена разгледница са мотивом неке велике попла-
ве у Годоминском пољу, а вероватно и у Смедереву, на којој се 
јасно уочава део „дугачког моста” (сл. 6). Краћи, стари дрвени 
мост се не види јер је нижи од „дугачког моста” и у време када 
је то фотографисано, био је потпуно прекривен великом водом. 
Када се догодила та поплава, није познато, али је сигурно била 
у време окупације јер је на разгледници опис мотива исписан 
на немачком језику. Карактеристично за ту фотографију је да је 
место одакле је мотив фотографисан готово истоветно као и на 
фотографији на којој се виде оба моста (види сл. 1). То може да 
се закључи по згради у првом плану која се види на оба сним-
ка. Међутим, на првој фотографији бела зграда је усамљена, а на 
другој фотографији је окружена већим бројем других грађевина. 
Изненађујуће је да су то објекти подигнути у време трогодишње 
окупације. Такође, на тој фотографији се лево од моста види ра-
није непостојећи објекат. Многи писани извори, а и сећања ста-
рих Смедереваца, показују да је између два рата западно од моста 
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Смедерево–Шалинац постојала кланица. Мало је познато да је и 
она подигнута за време окупације. 

У неким изворима се налази податак да су Немци 1918. годи-
не, пре повлачења, многе објекте минирали, а нигде се не указује 
да је то учињено и на „дугачком мосту”. Могло би се рећи да је и то 
мало вероватно јер би, свакако, остала нека казивања Смедереваца 
да су толику, минама разнету грађу разграбили и користили за 
огрев или друге сврхе. Тако остаје да се судбина „дугачког моста” 
дозна неким другим истраживањем! 

Оно што је извесно јесте да је трајект саграђен у то време мак-
симално коришћен и између два рата, а нешто слабије после 1935. 
г., када је изграђен железничко-друмски мост преко Дунава код 
Београда, познат као Панчевачки мост. Трајект је интензивно ко-
ристио и немачки окупатор у II светском рату, делимично га оне-
способивши при повлачењу. Пре тога већ је био знатно оштећен и 
савезничким бомбардовањем. Због свог значаја оспособљен је већ 
16. децембра 1944. године. По сећању бродараца, трајект је престао 
да ради крајем 1946, а метална конструкција утоварне платформе 
је демонтирана средином 50-их година. Све до затварања бране на 
Ђердапу при ниском водостају из корита Дунава су вирили зао-
стали шипови звани „пилотне”, уз које су пецароши привезивали 
чамце и одатле пецали.
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Градимир Стојковић

ГЛЕДАТИ И ЧИТАТИ 

Мото овогодишњих Змајевих дечјих игара у Новом Саду Што год 
више читаш – све си већи, јачи, веровали или не, вратио ме је у про-
шлост више од шест деценија. Не сећам са, наравно, кад сам и где 
први пут прочитао ову Чика Јовину поруку, вероватно у некој 
шестој-седмој години живота, али се сећам да сам од малих ногу 
увек читао, читао и читао, но никако нисам постајао ни већи ни 
јачи! Вазда сам био претпоследњи у фискултурној врсти. Моји су 
другари, вршњаци, који су тренирали фудбал, рукомет, доцнијих 
година и кошарку, постајали и већи и јачи, а ја сам и даље читао, 
мада се више нисам сећао оних речи Чика Јове Змаја, остајући у 
фискултурној врсти и даље упорно претпоследњи. 

Разболео сам се од пубертета, али сам и даље читао. Издужиле 
су ми се ноге и руке, што баш и није имало везе с мојим читањем. 
Растао сам и порастао. И нисам постао посебно јак. 

Што је још горе, почео сам и да пишем. И приче, и песме, и 
романе. А онда су почели и да ми објављују књиге које сам написао. 

А порастао више нисам но колико да не будем, у доба моје 
младости, баш међу малим, то јест ниским. А ојачао довољно да не 
будем међу млакоњама, то јест слабићима. 

Одавно ми је било јасно да све то није имало баш никакве везе 
са читањем. И да је Чика Јова Змај то написао у „преносном зна-
чењу”, како су то волели учитељи, наставници и остали тумачи да 
ми објашњавају: већи и јачи као личност, бива. 

Не тако давно наша књижевница Јасминка Петровић објави-
ла је књигу под, мени опет збуњујућим, насловом Од читања се рас-
те! Морао сам да је потражим и прочитам. Књига је веома добра, 
али од читања деца заиста не расту. Па шта, наслов је веома атрак-
тиван и добро је што ће привући читаоце! 

На крају, морао сам да одустанем од покушаја да читањем 
утичем на раст и снагу. И време ми је било: већ су ми и унуци ста-
сали до читања. Књига? Не баш... променило се време, промениле 
се околности: све више се чита са екрана рачунара, лаптопова, та-
блета, паметних телефона... ако се уопште чита. 

Хајде да мало освежим ову уозбиљену тему. 
Дан пред одлазак на Змајеве дечје игре заустави ме један кли-

нац, мој сусед. 
– Чика комшија, био си на телевизији. 
– Кад? 
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– Јуче. Рекли су да си добио некаквог змаја за награду. 
– Нисам некаквог. Добио сам Змајеву повељу. Знаш ваљда ко је 

био Змај?
– Знам. Џеки Чен! 
Наздравље!
Ипак, није све баш тако црно. Читају деца и књиге. Има их. 

Добри и вредни људи, библиотечки и културни посленици, учи-
тељи, наставници, професори и писци смислили су и још увек 
смишљају како одржати књигу у животу и како јој привући што 
више деце и младих. Тако су смислили Читалачку значку, Чита-
лиће, Оштро перце и, посебно, Доситејево перо, значајно за писце, 
будући да највећи, дечји жири, бира најбоље књиге у години, на-
равно, читајући их. 

Деца читају књиге и без таквих акција. Морају, за лектиру. Но 
и ту има излаз за нечитаче: интернет. Све врви од скраћених вер-
зија, дајџест издања, препричанки и готових, стручно обрађених 
књижевних дела – за лектиру, наравно.

У чему је проблем? Ни у чему. У временима која су наступила 
никакав проблем није преписати лектиру, дипломски рад, маги-
старски рад нити докторску дисертацију. 

Али томе и о томе није место овде. 
Деца, дакле, читају књиге. Оно чиме су опседнути бомбардује их 

од малих ногу: почиње се с некаквим Грозним Гашом, али је ту и Госпо-
ђа Пакосница, Госпођа Неваљалица, Госпођа Дрекавица, Господин Намћор, 
Дневник Шоњавка и све тако поучна и забавна писанија, да би се уозби-
љило са врло забавним и савременим тзв. књигама о чаробњацима, ве-
штицама, вампирима, тунелима крви и тако томе. Машала капитал! 

Присетих се свог детињства. Књига које сам читао. Књига које 
и данас врло често читам. ДОБРИХ књига. 

Можемо ли да их вратимо садашњој и будућој деци? Знам да ве-
ћина библиотечких занесењака то чини препоручивањем, понекад 
и гурањем у руке малим и младим читаоцима. И то је тај свети посао 
добрих људи, безазлених, који још опстају у овом суровом свету. 

Само, много је деце која не залазе у библиотеке, ни школске, а 
некмоли сеоске или градске. И још више деце која не читају него 
гледају, јер, између осталог, то исто чине и њихови родитељи. И 
све то уз свесрдну помоћ оних који нам капу кроје, који системат-
ски унижавају и уништавају културу и просвету, називајући то 
рогобатно „мерама штедње”, чиме невешто прикривају сопствену 
некултуру и неписменост, али и остваривање своје жеље из детињ-
ства, кад су бежали и од школе и од књиге, да се освете свима који 
су их гонили да иду у школу и, што је још горе, да уче и читају. 
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За њих (који сигурно неће отворити овај часопис), више за 
нас, који смо одрасли на оваквој литератури, ево избора у сликама 
књига за ДОБРО детињство. Подсетимо се, присетимо се: довољно 
нам је да погледамо, зар не?
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Марија Јованцаи 

ДРАГОЦЕНА ГРАЂА ЗА РЕТРОСПЕКТИВНУ 
БИБЛИОГРАФИЈУ

(Марина Лазовић, Мирјана Радовановић, Софија Грба, Ста-
ра српска књига у Смедереву: грађа за библиографију 1868–1918, Св. 1, 
1868–1903)

Народна библиотека Смедерево у Едицији Библиографије објављује 
грађу за библиографије старих и ретких књига и периодике при-
премљену на основу својих богатих збирки. Шеста књига по реду 
у овој едицији изашла je 2014. године са насловом Стара српска 
књига у Смедереву. Ова књига настала је у оквиру пројекта Стара 
српска штампана књига у Смедереву: грађа за библиографију 1868–1918 
и представља прву од предвиђене две свеске са грађом насталом 
у периоду од 1868. до 1903. године. Ауторке ове драгоцене и лепе 
публикације су искусне и вредне библиотекарке Марина Лазовић, 
Мирјана Радовановић и Софија Грба, које су и овога пута показале 
своју стручност и посвећеност библиотекарском и библиограф-
ском послу.

Систематским истраживањима и библиографским описом 
обухваћене су српске књиге из збирки Народне библиотеке Сме-
дерево, као и књиге из Музеја у Смедереву, Историјског архива 
Смедерево и Црквене општине смедеревске. Тако је настао ката-
лог у којем су забележене све књиге на српском језику штампане 
и издаване у временском раздобљу од 1868. до 1903. године које се 
чувају у смедеревским културним установама.

Детаљни описи публикација у овом каталогу садрже обиље 
података корисних за научна и стручна изучавања различитих 
области људског стваралаштава, значајних како за локалну, тако и 
за целокупну националну средину. Највише је књига из српске и 
преводне књижевности, а заступљене су и публикације из других 
научних области као што су историја, право, политика, образова-
ње, математика, физика, медицина, пољопривреда, религија. Од 
аутора најзаступљенији је Милан Ђ. Милићевић, етнограф, путо-
писац, приповедач и највреднији сакупљач грађе за новију српску 
историју. По броју објављених дела следе Чедомиљ Мијатовић, 
Светозар Марковић, Стојан Новаковић, Љубомир П. Ненадовић, 
Васа Пелагић, Јован Ристић и други. 
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У каталогу је описано укупно 1111 публикација. Описи су 
урађени са књигом у руци уз примену правила међународног 
стандарда ISBD(M). Уз основне елементе за идентификацију, сва-
ка библиографска јединица садржи и различите напомене у који-
ма су забележени подаци карактеристични за све примерке исте 
књиге, као и они који су значајни само за описивани примерак. 
Ту су наведени наслов оригинала ако је дело преведено, предго-
вор, поговор, податак о посебном отиску, привезу, а код појединих 
публикација среће се и цена која је у опис унета као цитат са на-
значеним местом где се налази на публикацији. Посебно су зна-
чајне и занимљиве напомене о старим печатима, екслибрисима, 
рукописним записима, посветама, потписима. Из њих се сазнаје да 
највише књига потиче из приватних збирки пароха Жарка Ђуки-
ћа, правника, књижевника и дипломате Милана Јовановића Стои-
мировића, протојереја и политичара Николе Крупежевића, затим 
Владимира Љотића, Леонтија Павловића и других. Осим именског 
описа, свака књига је и стручно обрађена према Универзалној де-
цималној класификацији, па је уз јединицу наведен и УДК број. 
Уз неке јединице стоји и извор из којег су преузети подаци који су 
недостајали у описаној књизи. На крају сваке јединице назначено 
је у чијем власништву се налази описана публикација.

Библиографске јединице распоређене су хронолошки према 
години издавања, а у оквиру исте године редослед је азбучни пре-
ма именској одредници, која је најчешће ауторска, а појављују се и 
стварна и формална. Информативну вредност ове књиге повећава 
дванаест регистара: Регистар аутора, Регистар наслова, Регистар 
приређивача, састављача и сакупљача, Регистар преводилаца, Ре-
гистар писаца предговора и поговора, Регистар власника публика-
ција, Регистар УДК индекса, Регистар издавача, Регистар штампа-
рија, Регистар места штампања и Регистар имена у забелешкама, 
печати, eks libris-и. Сваки регистар у сређеном низу окупља исте 
елементе из библиографске јединице и омогућава лакше сналаже-
ње у целокупној грађи и брже проналажење жељених информа-
ција. 

Поред регистара, ова обимна и значајна књига садржи и дру-
ге пратеће и неопходне елементе. То је пре свега подужи и веома 
информативни предговор, у којем је Мирјана Радовановић, једна 
од ауторки, дала историјски преглед догађаја у Србији од 1868. до 
1903. године, у периоду који је обележен владавином последњих 
Обреновића. Такође је размотрено стање у књижевности и култу-
ри, а посебно је истакнуто место Смедерева у тадашњим друштве-
ним и културним збивањима. У контексту свих догађаја тог раз-
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добља анализиране су и описане књиге и истакнут је значај првих 
издавача, штампарија и књижара. Осим предговора, ту су и попис 
коришћене литературе и скраћеница, као и рецензија Марије Јо-
ванцаи.

Књига има 457 страница и 28 страница са илустрацијама, на 
којима су пажљиво одабране копије насловних страна описаних 
књига, као и слика из њих. Штампана је на финој белој хартији, у 
тврдом картонском, лепо илустрованом повезу, у тиражу од 300 
примерака.

Ова обимна и лепа монографија са описом по садржају раз-
новрсних публикација насталих у периоду 1868–1903. представља 
јединствену збирку информација о српским књигама које се нала-
зе и чувају у Смедереву. Значајна је за локалну средину за завичај-
на истраживања, а на националном нивоу представља драгоцен и 
поуздан извор за израду ретроспективних библиографија. Она је 
и приручник за библиотекаре и библиографе и свакако ће бити 
узор и подстицај за израду сличних публикација.
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