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Александар Митровић

ЧОБАНСКА

Плaнински ниoткуди
Запљускују ме пролећем
Нa стазама родопских тишина
На рaстaљигaним истинама

Руковети кошава
Крше усуде четвороуглог пaктa
Шљаштећи рђају сабље
Шињели грмљем грљени

У себи висоравни видам
Опојем шумских трaвa
Фењером омамљени лептир
Фрулом покрштавана јутра

НА ТАЉИГАМА ПЕСМА

Прогоне ме кавали
Раштимованим простором
Ливадских сећања

Опанак проказује даљине
И зрневља мирења
Са авлијом у себи

Шаргију место мача подјарујем
У оку снева трн
У авану пепео
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НА ВЕКОВИТОЈ ПРОМАЈИ

Еонима не силазим
У дрвореде и људе
Са пашњака и кршева
У ништа и ништа

Сјатили се векови у шпалир
Чобани, гареж и тишине
Врли с Мораве свеци

Свелим поветарцем разгаљени
Пред капијом рајском дреждимo
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Александра Љубисављевић

АКРОХИМНА СМЕДЕРЕВСКОЈ ПЕСНИЧКОЈ ЈЕСЕНИ

Сунце октобарско од злата јабука
Меридијани трепере у ваздуху
Еуридика лако улицама шета
Деспотовог древног града
Ехо песме звони тврђавом
Римују се сунчеви зраци са каменом
Еолски хор на зидинама поје
Вечну песму о слободи
Смедерево је данас колевка лире
Кораци песника остављају трагове
А следбеници их у стихосноп везују

Певаћемо сви да љубимо живот
Есенција његова у песми се крије
Смедерево вазда поетама отворено
На таласима Дунава срце града куца
Исконском лепотом удисаје боји
Чувари улица древних
Казивања разносе по свету
Ако легенду у истину претворе

Јесен ће песмом обојити
Ево песника са свих меридијана
Срца им у камен тврђаве узидана
Елизијум од Семендрије творе и
Небом земљу на Дунаву крунишу
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Биљана Миловановић Живак

ТИ, МЕЂУТИМ

Милошу Црњанском и сапутницима, поводом 
стогодишњице објављивања „Стражилова”

ОБРАЋАЊЕ НЕМИНОВНОЈ

ТИ, МЕЂУТИМ, СТОЈИШ НАД ШИРОКОМ РЕКОМ

У теби нема моје људске туге
Ти имаш стрељача поглед прав и нем

За реку дугу и дубоку трешње сам понела
За Милоша, када га сретнем, да му шаку дам

И за скелеџију имам, верујем да ћу трешњама
Моћи да заменим златник који на челу немам

У ТЕБИ НЕМА МОЈЕ ЉУДСКЕ ТУГЕ

У теби нема моје људске туге
Ти сијаш као ископани стари мач

Бајкама кљукана дечија глава сањала је море,
Далмацију, сањала је Брач и Корчулу

Сањала доброту, поштење и љубав
Само то више нисам ја, и ове речи звуче

Као отрцана флоскула, коју прилагођени
Одавно не појме. Хоћу ли се икад прилагодити?

А коме бих се прилагодила?
Маси, крду, овцама?

Свакако не балу под маскама где се од мене тражи
Њихову игру да играм. Па све и кад бих покушала
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То не бих била Ја , то не би била чак ни моја маска
Једна од оних које сам у сну скидала

Док сам због љубави љуштила кожу с лица.
Далеки бол је уминуо, а лице зарасло

Али они што стоје између две вертикале
Што ми кажу да нису звери, да нису криви

Да им живот баш ништа није дао, и јао, и јао, и јао,
па отимају овоземаљска бизарна богатства

Они ме и даље гризу на јави
И на грудима ми остављају белег

ТИ, МЕЂУТИМ, ДИШЕШ У НОЋНОЈ ТИШИНИ

За врат ми дишеш, а знаш
Да мој ред није
Није мој ред
(И моји су родитељи живи
А немају кобилицу
Да се њој пожале
Као Јона кочијаш)
Ускочила си у моје груди,
Уцртала круг
У средиште живота
У средиште тела
Рзапету ме мучиш
И на туђи крст
Ексерима прикиваш

Остављаш најгоре
Отимаш ме преко реда
Све пролази, све пропада
ти, међутим, крећеш,
к′о наш лабуд вечни...
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ТИ, МЕЂУТИМ, КРЕЋЕШ К′О НАШ ЛАБУД ВЕЧНИ

О лепа си, знам, сретале смо се два пута,
Заносна, примамљива,о, тако моћна,

Бела, не црна, у вечнчаници, не у црнини,
Бела си као светлост у коју водиш

Под земљу тело најпре
Али се потом твоја зора заплави

Ја ћу негде сама у Сахари стати
У оној где су каравани сени

Са кћерком и Човеком
кроз ту сам пустињу већ прошла

Кћер нам је била мала и
помиловала је, благо, руком,

Кактус! Вадила сам јој бодљу, по бодљу,
Пинцетом за чупање обрва, два пуна сата

А онда уморна клонула, а Човек мој
Извадио је последње две.

И дете рече: „Тата ме је ослободио бодљи,
Види, мама, како ми је сада рука чиста!”

Памте се последњи дани, последњи убоди,
Последњи ослободиоци.

КАМИЛЕ У ПУСТИЊИ

Камиле смо јахали, кћер нам је била
Тако храбра, а имала је само две године
И умела је да чита,
Имала је непуне две године и Руси су рекли

„Морате, ви морате, да је дате у руске школе
Они ће тамо знати шта треба с њом!”
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Само све то, као да није ни било
О, Вуче Исаковичу, ја немам више своју звезду.

Сада има девет ипо година
И највише је гризе људска злоба
Има девет ипо година и не дозвољавам
Да сазна шта носим у средишту тела 
Све док не дође време

Она ће имати нормално детињство,
Рекла сам Русима,
Не спорт од треће године, рекла сам Човеку
Не виолина од треће године, рекла сам себи
Сачекаћемо
Она ће имати нормалн детињство
Подразумевала сам тада –
Са мном.

КУЛЕ У ВАЗДУХУ И МОРСКОЈ ПЕНИ

Живот људски,
Шта је?
У великом праску на траци коју замишљамо
Као вечни пут, репетирају се наша телеса

Срешћемо се опет, сви ми,
У великом праску

И Роза је на лепом немачком говорила
Срешћемо се опет, у језеру
Ти ћеш бити локвањ, ја ћу бити цвет

Расцветале трешње беремо у магли
На Суматри летујемо у сновима
Стражилово нас стрпљиво чека

А ти си по мене већ више пута долазила
Како ти већ нисам досадила?
Има и других.

Волиш ме, и мој глас и осмех благи
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И храброст моју луду у коју се
Мушкарци заљубљују,

Храбре највише волиш,
је ли?

ВЕЗЕ И ВЕЗИЦЕ

Само да знаш, десктоп ми красе
Томас Ман и Херман Хесе,
Први у бермудама, са беретом,
Други на скијама, са качкетом,
Заузеће се за мене,
Тамо, са друге стране.

Неће дозволити да на Чаробном брегу
Прерано утихнем,
Иако лице и плетенице
Клавдије Шоше носим.
Неће дозволити да се у
Степског вука претворим
Иако Харија цитирам
И Јунга ноћу сањам.

Само да знаш,
Крлежа ме је На рубу памети походио
Кафка се за мене у Процесу заузео,
Обојица су на мојој страни,
Они су моја порота.

Нећу да мислим о томе
како се све у књигама завршило
То је за мене небитно,
битан је пут који прелазим

А друго и друго, драга Смерти моја,
Сувише ме сви они воле да би ме превели преко
Пре но што на овом свету своје процесе окончам
И на свом брегу, у своје време, под земљицу легнем
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ПОСТ СКРИПТУМ

Што се, пак, Бодлера тиче, његове Везе
Остале су у читанкама

Њима сам учила голобраде младиће
И напупеле девојке, и показало се,
Сасвим извесно, да је потпуно бескористан
У свакодневном животу
Чак и у мојој сопственој декадентној фази

Нисам користила никакве везе и везице
На са овој страни

Све сам радила сама и без ичије помоћи
Чувала сам их за не дај боже, зато ми је кућа
Пуна књига, извирују из сваког ћошка,
Иза врата, из бункера за постељину, из оба купатила
У књигама сам живела и из њих учила
Како да поступим у злим временима
Сада је дошло и то време
Сада их потежем

СИНИ, СЕВНИ, ЗАГРМИ ИМЕ ТВОЈЕ

Док моје срце гуши ме у тмини
Ти слушаш свог срца лупу у дубини
Док мени дан тоне у твој понор вечни
Ти ми се смејеш и цвеће ми носиш

Док моја кћи плаче и ноћу црта
Себе и мене у огледалу
Као две половине истог бића
И пише ми „Мама, ниси свесна
Колико те волим” па каже –
док Човек мој и ја лежимо
на брачном кревету као две
на пепелу кладе:

„Ви нешто кријете од мене”.

Само то више и нисмо ми
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Прах, пепео, смрт је то!
Па хајде, драга, крени,
Сини, севни, загрми име твоје!
Покажи ко је главни.

ОБРАЋАЊЕ МИЛОШУ ЦРЊАНСКОМ

СМРТ У ВЕНЕЦИЈИ

Гондоле сам видела одавно
У Венецији што се плави,
нисам тебе пратила, Милоше,
нисам ни Томаса Мана,
за својом сам звездом путовала
Тебе сам случајно сретала.
Са другим сам мушкарцем
Венецијанске маске испробавала
пред огледалом,
Ниједна ми није одговарала.
Ја маске немам, скидам и кожу с лица
Искрена до крви
Јер на крају је
Живот људски: свео лист,
Мешање са земљом и поломљеним стенама
Хумус за животиње и будућа гнезда
Што ће се свити на мом гробу.

КУДА ДА ИДЕМ

А куда сада, Милоше,
Куда да идем? Коме?
Како да одем, а да оставим
Оне што од мене зависе?
Писма из Тоскане сада ми не помажу
Туристичка бекства су бескорисна.
Ја морам да одем – како бих преживела.
Ја морам да се вратим – где год да одем.
Егзил би ми сада добродошао
Али немам ту привилегију,
Нисам довољно опасна по државу.
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Опасна сам једино зато што мислим
И што не битишем у крду.
Путујемо да бисмо се вратили себи
И у себе. Из себе у себе, Милоше
Тако бих радо одбегла, заувек.
Коме си ме оставио?

ОБРАЋАЊЕ ВОЉЕНОМ – ЧОВЕКУ

ТИ, MEЂУТИМ

Ти, међутим, конце живота и смрти
провалчиш кроз светло што над нама сја
од воде до неба, са врха до дна.

Прстима дугачким у чворове вежеш
Тамо где је Болест истањила нит
Тамо где је Смерт нагризла ми штит

Рој пчела те прати, на глави ти круна
Појиш ме нектаром што се с неба слива
Воском са усана лепиш нити танке

Отврднути конац сада је оружје
Ратничке вештине против Смерти спремаш
Свецима си налик с копљем против зла

Бориш се за мене, кад не могу ја

Са кревета гледам у прозорско окно
Не допире сада мој поглед до неба
Заклања ми живот грозота што вреба

Ти, међутим, крећеш, као феникс вечни
У борбу са оним што је изван нас
Верујеш да љубав може бити спас

Зашиваш и крпиш, затежеш ми поглед
Спајаш га са светлом што напољу влада
Моје очи саме склапају се сада
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Ти си мој Црњански, и мој Чарнојевић,
Мој Вук и Аранђел и звезда што сија,
Моја Суматра и моја Русија

Итака и море, бура и бонаца,
Мој Одисеј дивни што рат не прекида
С твојом ће ми снагом лакши бити крај

Ламент си и радост, и мој завичај.
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Бошко Сувајџић

ПОЕЗИЈА

Бескрај-птица, црни гавран, ластавица, ноћна врана,
      (жрец оркана).
Јавна птица, небесница, дробна птица златоткана.
У зорилу зазорила, у ноћилу заноћила сјај-косиром
      искон-дана.
Разјапила чељуст гмазну под скерлетом и порфиром.
Некрст-створа не убија реч-Библија, дивот-књига,
ненад-зора.
Изгон-тама, срча-светло, оникс-душа, подув мора.
  Киша, ветар, моћне чини, бескрај-етар месечини,
      ћув страора.
Биље-зора, безглас-мôра, ноћни часи, разглас-гласи.
Изглоб-ритам, сутон-јесен, сан-морија, сребрн-змија,
      мит-доркаси.
Земља где ћу поћи и ја. (Сјај те земље – Византија.)

И у мени, бескрајноме, дубљи бескрај – поезија.

ПОЕЗИЈА НА РЕСПИРАТОРУ

Док се руше царства и морија мори,
стављају нам маске вирус-инструктори.

Али испод маске, док морија мори,
интимни се с Богом воде разговори.
 
Док је човек цревом везан за машину,
а светови тону у муклу тишину.

Док пуцају прса, вирусом ко куглом,
док се човек ништи у свемирско ругло.

Док нам додир сваки следује ко казна,
ти нам песму справљаш, слепче, као балзам?

Док, за то надлежни, државни органи
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брину о твом здрављу, дисциплини, храни,

прерушен се селиш у оно што јеси:
у митове, претке, и ине јереси.

Хајде сад, сатвори, вишњом руком вођен,
свет у коме живиш, без рођења рођен.

Учини тај мали, неприметан напор,
прикопчан на Бога ко на респиратор.

БОГИЊА ЕРИОПИДА

I

Богињо багреновидна, твоји су бескраји
гондоле поринуте, рекао би Радовић.
Новембри флоберовски, насмејани градови
где станују перивоји, изгубљени трептаји.

Лондон, где свлачимо роман као кожу,
као закључана врата од предсобља.
Хипербореја – сјај, поларна гробља,
светла која маме ко убод на ножу.

Сфинга што на срцу отвара крачуне,
и смрт, све тужнија, за туђе рачуне
у кругу бескрајном, волшебна и чедна,

уписаће твоје име, као кредом,
у рукопис воде – сатори под снегом.
О, богињо гневна, багреноредна.

II

О, богињо гневна, багреноредна,
животињо нага, светлолика,
у телу – форми без облика,
у месу жене – прозирности ледна.
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О, богињо скотна, сфинго хармоније,
ти што звезде купиш као жарке свице,
из празнога свода, са празне ивице,
у лов, соколице: високо се вијеш.

Из гладних умњака састругане глеђи
у кликер судбине, шарено стакленце,
беж-пахуље, које мазиш као штенце,

сакупљаш у реке сјајне попут жеђи.
Зри, у клепсидри, прозирна и ледна,
глади исполинска, волшебнице гледна.

III

Глади исполинска! Волшебнице гледна!
Витлејемска цркво крстастога грифа!
Озвездано небо сјај-хијероглифа
сија ти у круни, госпо прекоредна.

Гнев ватре и вода, римаријум огња,
са крста кичице, из зглобља погледа,
спије ти у оку, јами очигледа,
испод мирног свода суђеног поводња.

Картографи моћни, виртуози вајни,
што ређају земље, океане, реке,
у матичне књиге Божје картотеке.

Звездочинци који краду перивоје
сместиће у архив подно рушне Троје
изоморфне глосе некропола сјајних.
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Милица Јефтмијевић Лилић

МОНОЛОГ НЕУТЕШНОГ ОДИСЕЈА

За Ј. К.

Била си непогода која однесе све пред собом.
Олуја која је покидала све везе са прошлим,
Бездан из којег се никад више подићи нећу,
Кома из које нисам желео да се пробудим.
Била си моја усталасана крв која је светлела
И слепо ме вукла ка даљинама.
Била си моја најдубља веза са самим собом.
Била си ја, онај који је заборавио себе.

Постала си мој мрак
         И моја непрекидна мора
               И моје испражњено битисање
                     И моја неутажива жеђ
                           И моје безнађе
                                И моје просветљење и
                                        Моја молитва целодневна
                                                   И целовечерња,
                                              Бескрајни екрaн у уму
                                         Што наметљиво блешти
                                   И не могу склопити очи
                             А да не видим те,
                       Не могу смирај наћи
                  Ни у најдубљем сну.

Где год да погледам
Још увек свуда си
Сва лица имају твоје обличје,
Сви призори се губе
Под дејством твог лика.
Oдасвуд блисташ
Ти, неуништива слика чежње,
Та опасно јарка аура твоја.

Била си последњи хоризонт
       За успињање
             И остала моја моја моја,
                      Моја најдубља патња.
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ТРИ ИСТИНЕ О ПЛАЧУ

Нека мој плач
И сву моју тугу
Ветрови однесу.
Сапфа
И заплаках
Јако на рођењу
(То беше истина Прва)
Срећна
Што стижем
Да поклоним
Се Сунцу.
Да глас свој чујем,
Његов умножен eхo
Од Плача ми
Што звучаше
Ко песма тајновита
Пуна неоктривеног смисла,
Безразложна ко и све песме
Ко и сав бол,
Ко и сав живот.

И враћаше се тај Плач
С Месечевим Менама
Све мењајући чега се такнем
И отежа душа носећи га
И прели се у ветар
И одјекну његов бол
Већи од мог сна
И понесе га
Да низ Мисир га развеје.

И врати ми се одјек
Кроз чист смех,
Блиску песму
Ко дрхтај срца
И трептај ока.
Све у мени срете га,
Руку пружених
(То беше истина Друга )
Не беше то више плач
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Ни бол
Ни тама.
Чиста се светлост
Отуда с обзорја
Кроз њега пролама
Ветром донета,
Моја дубока сета
У сјај сажета.

И рекох
Ко Сапфа тихо:
Ништа није увек
Исто,
Мене вечне су,
Нек сведочење
Буде чисто:
Рађа Плач дуго ношен,
( То беше истина Трећа)
Из њега извир
Просветли,
Донесе мир
А ветрови носе
Шта носе.
Остаје мудра трпња
Јер Плач као мач
Посече
Сваки бол.

ПОЕЗИЈА

Рођена из тела и ума, двојство сам,
Небеска и плотска моја суштина одређује ме.
Понекад славим Створитеља, душу свега,
Некад сам сва од тела,
Земаљско моје биће распламсава се, усхићује.
Некад кунем немоћна подле науме света,
Некад тужно зацвилим
За изгубељним домом, човеком, умом.
Али, свагда отворена сам за усхит срца
Што к мени бежи.
Лука сам несмиренима духом,
Увек податна руци која трага.
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И бићу то што јесам, допала се ил‘ не.
Ја сам сушти живот што jе сажет у речено,
Сушта душа што је изронила из окова тела,
Сушта страст што се над тело узнела.
Ја сам Истина света (о свету) непорекнута,
Вековима дишем кроз нове,
За оне који су глуви за моје опомене,
Не хајем,
Ма били мудраци, жреци.
Tрговце презирем ма како вешто
Недоношчад ми славили.

Кокетна сам и не заводим узалуд.
И нећу се умиљавати умишљеној свити,
Довољне су ми тек блиске очи.
И преживећу без мудролија
Мрзовољних тумача.
Старије моје је Знање,
Нећу се додворавати да ме чују
Стручно оспособљени за Афирмације
По клановским узусима.

Не, нисам неискусна цура
Што мора напред,
И нећу сести у крило
Уваженим професорима, Академицима, да покренем
Њихов истрошени ерос
Својом младом крвљу.
Нећу балављење на својим јаким прсима.

Ја сам створена за судар са орканима 
Које ћу надмудрити Постојаношћу,
Ја сам најздравија кћер ума и тела.
Мене не може зауставити нико
Мада се Васиона заверила да ме ућутка,
Ал‘ ја сам њена савест, све ћу рећи, кад тад!
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МЕТАМОРФОЗЕ

Не веровах у себе дуго
Тебе ни себе не познајући,
Велике тајне преплашена.
Ал‘ као одблесак Твоје моћи,
Све дивљења је вредно
Нераскидиво, Једно!
Но не појмих одмах да и сама
Део тајне Твоје сам.
Истрајно трагах за одговорима,
Земаљским и небеским,
Биће да појмим
А све болно измицаше
И у празнини тој
Не познадох себе задуго
Заједништва тог несвесна.

Ал‘ одазивах се на позиве Твоје
Идући назначеним путем
Где уобличавах се
Кроз виђења чудесна.

Не цених се довољно
Од себе тражећи више
И кад Тебе постадох свесна,
А зар могла сам Бити
Без сагласности Твоје,
Удела Твога у битисању мом?

Пропатих с незнања тог
А Ти сав настанио си бића сваког дом
Силом својом, љубављу немерљивом.
Чудима видљивим оку сваком
Док не ослушнух умније дрхтај сваки
Којим оглашавао си се
Осветљавао путоказе
Будио Твојом милошћу дате,
Неоткривене ми силе
Спремна
Да потврдим Те
Да одговоре дам



О
РФ

ЕЈ
ЕВ

И
М

 Т
РА

ГО
М

29

29

Светлећи Твојим сјајем
Да преображена преображавам
Оно што такнем,
Да узимајући дарове Твоје у најам
Умножавам их
Кроз чисту светлост изнова вајам.

Кад поверовах у Тебе
И себе изнова спознах,
Страха ослободих се,
Скрби што у понор предуго вукла је
Биће инокосно.
Окриље Твоје спасоносно
Осветли ме
Као Твој истрајан
Ка путу вечности потврђен део,
Тобом призиван,
Што се земаљским замкама
Датим за искушења, проверу вере,
На час омео.

ЉУБАВ ЈЕ МЕНИ

Љубав је мени вилајет тамни
Што више блага отуда узмем,
мање бива ми.
Љубав је мени златна јабука
Сунцем је храним да ми не свене
Што обноћ зрије дању затамни
Јутром је птице гладне разнесу,
Тад мени више нема ни мене.

Љубав је мени Скадарска кула
Векови славе похарани,
Она је душе истина жива,
Звечанског виса нови дани,
У њој сам цела зазидана
очи ми навек отворене,
она је чедо унутар мене што дозива
без починака и непрестано.
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Љубав је мени Бадњак Божићни
Распламса ватре што не гасну
Љубав је мени зима Јовањска
Тешким се путем до храма стигне
Ка Грачаници пољем пустим
Да ту васкрсне што пресахне
Љубав ми је Богојављења знамен
Архангели мили и Љевишка,
Свети Спас и Зочиште-
Устрептим, оживим и кад сам камен
Видовдан нове снаге иште!

Љубав је мени причест Ускршњи
Патријaршије пећке жижак,
Свечан почетак новога доба
Кад све се у живот преобрати
И ма како клонуло, опет прохода.

Љубав је мени зора ђурђевска
Код Сопоћана и Милешеве
Гугутке цвркут и мирис здравца
Бескрај зелени и јасног правца,
Злато Бањско, Свила Призренска,
Икона Студеничка и Дечанска.

Љубав је мени ноћца Ивањска
Кад сво је небо звездам‘ осуто
Па и ја сијам озарена
ко да ми небо на длан пресуто.

Љубав је мени жега петровска
Вечна жеђ душе за утажењем
Наручје пуно снопља и класа
Код Крушедола и Самодрже
Воде изворске са Звечана
Са Ибра хучног јека таласа
Љубав је мени киша илињска
Олујом, муњом пробуђена,
Смиљем ми бедра овијена.

Љубав ми – Преображење чисто,
Тад све у мени менама тежи
Она ме просветли, с вечним уврежи.
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Љубав је мени тропар Успењски
Молитва тиха и ванвремена
Што само срце свемира дира –
Музика звона са манастира,
Литургија света и бруј из храма,
Љубав је сила што живи у нама.

Љубав је мени Хлеб наш насушни
са девет кора и колач славски
Мени је љубав, водица света
Што све лечи и злу штит бива

Љубав је мени трпеза славска
Свечана, преобилна, исцелива.

Мени је љубав вино причесно
што души крепост изнова буди
љубав је мени свето повесмо
и Пчела Бела с Дрва познања
долетела.
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Мирјана Булатовић

ФАЛИ МИ ВАЗДУХА

Дуго сам тражила
човека-биљку,
који удише
угљен-диоксид,
а издише кисеоник.
Најзад увидех
да то мора
Бити Бог,
који удише
наше грехе,
а издише
љубав.

ЗАШТО НЕ ЖЕЛИМ ПСА

Сад кад сам у добно сама,
у четвртој четвртини живота,
син ми предлаже да се ухватим
за лепу, белу, коврџаву пудлу,
и не верује да ће стара
љубитељка псећих очију
одбити тако чисту љубав.

А ето...
Имам ја своју лепу,
разнобојну, коврџаву пудлу,
која се зове Поезија,
и не изводим ја њу никуд,
већ она мене по животу вуче
на повоцу спуштеном с небеса.

РУБРИКА ПОЕЗИЈА

Читам предано, марљиво,
Тражећи златну жицу;
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кроз светлуцање варљиво
назирем само скицу
богатог налазишта
и више ништа, ништа...

Ма нечег бити мора!
Стихови-пузавице
скривају неког створа
којем не видиш лице.

Обично ноћу касно
искрсне златни грумен
и сјајем исцрта јасно
поезијин волумен.

НИЈЕ ЛЕПО

Пријатељу који сваке ноћи
урања у море страха од смрти

Видећеш кад се раздани
да те је поштедела,
као месец на грани
у зору је избледела,
дугачким црним прстима
неког је другог шчепала,
а теби је у пролазу
поново тихо тепала:
Опет ми лежиш на путу
и ја те стално склањам
спотичем се о тебе,
почећу да те сањам,
ниси ми на списку
још много зима и лета,
знаћеш по моме стиску
када пођеш са света,
а сад окрени главу,
гледај на другу страну,
није лепо да човек
живи смрти на длану
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СВЕТИ ЗАНАТ

Кад год се деси неко веће чудо,
то људе прене и озари,
као да је Бог трепнуо,
или мрднуо прстом.

Мрдао би Он и чешће,
чак раширио руке у загрљај,
ако би човек,
обневидео од споредних знања,
био у стању да каже:

Види ово моје срце
како упорно, неуморно куца –
три милијарде пута
куцне у једном животу.

А кад милујем вранца,
одано коњско срце
добује у ритму мог.

Види ову моју крв:
у једном дану превали
пола екватора
и не боји се будућих дана.

Види ове моје очи –
познаћеш исте такве
на лицу мога сина.
Нацртала их моја љубав
и предала цртеж Мајстору.
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Зоран Недељковић

БОГ СЕ ЈАВИ

Ни један камен није знао своје име
Све док се нисам настанио у њиховој близини,

Умислили су да су живе сенке
Некада живих звезда,

Да су стварнији од својих светлуцавих прилика,
Из ватреног небеског камењара,

Космички ветар је стао, светлост потамнела,
Комете су се као змије посакривале у рупама црне материје,

Маглине је прекрио мрак, као ситно звериње и кактусе у пустињи,
Не хује квазари, не лебди разнобојна прашина,

Само тишина и са ове и са оне стране неба
Као да ће олуја,

Мркла је ноћ, мора да се сав Млечни пут
Претворио у звездопад,

Пастирским штапом исцртавам сунчев круг око себе,
Врх стене изнад моје испоснице окренуо је главу

И значајно ме погледао, зар не чујеш Златоусти,
Време је да запеваш са твојим камењем.

БЕЛИ АНЂЕО

Замишљам да си у соби,
Седиш на поду задихан

Као да си бежао од неког
Па дошао овде да се сакријеш,

Изненадивши и себе
И мене, Гаврило,
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Заклонио си лице
Својим моћним крилом,

Само очи могу да препознам,
Виђао сам те у сну
И сада те посматрам
Док пишем песму о теби

Омиљеном небеском телу
Белом анђелу,

Дошао си
Са лавином светлости

Из мрака
Окованог звездама,

Са иконе Милешева
Ниоткуда и одасвуд,

Намиришем човека, кажеш,
Са велике даљине и одмах знам

Да ли ће имати сенку
Или остати без ње,

Да ли ће бити под небом
Или под земљом,

Да ли ће гледати у Сунце
Или целу вечност у моје очи,

Осврћем се
Њега нигде

И моја сенка
На зиду га тражи.
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КОСОВКА ДЕВОЈКА

Плава киша пада цели божји дан,
Из ватреног облака пљусак,

Девојчина сенка нестаје у сутону,
Последње сунчеве капи
Позлаћују јој лице,
У зеленим очима

Пресијава се Косово поље,
Није га ни видела

Испред Самодреже цркве
А већ јој је било мило и топло око срца,

Милан Топлица је угледао,
Занета његовим речима

Молила је Бога, под светлошћу звезда
Скупљена као цвет ноћу,

Да се из боја обећани јунак
Вереници врати,

Боже има ли те
Кад њега нема,

Гавран прелеће крваво му тело,
Мрак га крије од црвених јој очију

Док чека, да се поред њега
У дивљи божур претвори.
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САВИН РОЈ

Не дирајте ми кошнице,
Не разваљујте крстове,

Не претите димом
Док са купола мед цури,
Стаће пред вас рој пчела,
Монаси моји,

Неустршиви као деца
Са камењем у рукама,

Она све знају
А ништа видела нису,

Изаћи ће из ћелија
Збијени после молитве

Као радилице
Из својих саћа,

Заблистаће на сунцу
Невидљива крила,

Опијени песмом неће чути псовке
И мумлање ђавољих слугу,

Насртаће на медвеђе шапе неверника
Са крстовима као жаокама

Док и последњи уплашен од очију њихових
Не чује велико зујање,

Отекао од страха побећи ће заувек
Са православне земље и мог пчелињака.
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ВУДУ

Кнеже песника
Нечиста сило,

Кад узмем перо
Осећам било

Невидљиве руке
Бодлера у трансу

Ватрених мисли,
Ја сам у хаосу,

Дај ми бар
Још једну шансу,

Од близине твоје
Папир гори,

Твоја се сенка
Са мојом бори,

Тело је моје
Склониште твоје

За душу змаја
У мени да преноћи

Комета твог бића
Севнуће у слепоћи

Мога духа,
Мораш помоћи

Ученику што ти се диви,
Црна магија овога стиха

Моћи ће опет
Да те оживи.
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НИКАД ВИШЕ

И ове ноћи,
Уместо мене,
Пријатељ мој,
Гавран,
Ка гробљу ће
Да крене,
Поновиће речи
Задње што си чула,
Смрт ти је одавно
Оглодала чула,
Али ти ћеш моћи
Свега да се сетиш,
Под земљом и крстом
И светлости звезда,
И заклетве, у твом
Последњем часу,
Никад више нећу
Бити у хаосу,
Опрости, не умем
Ни сад да те волим,
Знам да сам
Због тога
Замрзео Бога,
И не смем
Да мислим
Како бих хтео,
Да сам те чувао
Не би те узео,
Са тобом је
Сахрањен
Мој лепши део,
И сад ко без душе
Гласника ти шаљем,
Црну птицу што кљуном
Удара ко маљем,
Твој По је луд
И срећан због
Љубави,
Не заборави,
Чујеш ли?
Моја Анабел Ли?
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САМОТЊАКОВ САН

Опрости што те будим
Месец је још пун,
Као да лудим
Напустио сам жбун,
Одакле сам те надгледао
Цели божији дан,
Сунчев зрак ме изуједао
Зато сам неиспаван,
Кљуном сам разбио прозор
Каменом није ударен,
Саслушај Гаврин говор
Зар ниси уплашен,
Ти мислиш да сањаш
И да чујеш свој глас,
Али грдно се вараш
Не очекуј спас,
Оговарао сам те код људи
Јер не знаш шта треба да знаш,
Бар једном човек буди
И признај да си наш,
Ја сам Поова птица
Читао си о мени,
Демон са много лица
Ђаво црн и црвени,
Највише волим када
Ти реч из уста украдем,
И одлетим тада
Да наопако кажем,
Боли те док неко те мрзи
И намерно штету чини,
Криви су ти зли врази
И њихове чини,
Не схваташ да је мој бог
За вас самотњаке строг.
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Александра Љубисављевић

СЕЋАЊА У САТЕНСКИМ РУКАВИЦАМА

Гледам мрзовољно јутарњи програм; нападна водитељка разгова-
ра (прегласно за мој укус) са извесним доктором који стално на-
мешта и поправља лептир-машну; у једном тренутку, поглед ми 
склизну низ оголеле листове водитељке, све до њених ципела, и 
остадох без даха! Црвене са маленим црним туфнама, танком шти-
клом и нежним шпицастим врхом. Као створене за разне Пепељу-
ге… Али не би могла свака да их обује, наравно, само она посебна, 
одабрана. Једна таква ципела згазила је моје срце, и не знајући.

Сећање се буди попут одморног медведа после зимског сна… 
Сећање је спремно да се нахрани мојом душом… Зима, улице оп-
точене блиставим ледом. Дочек неке Нове године, са непознатим 
људима. Памтим, тако живо као да сада гледам, како нежна жен-
ска рука у црној светлуцавој рукавици опшивеној меким крзном 
пажљиво узима комадиће прасећег печења и елегантно ставља 
међу своје крв-црвен усне, без виљушке и ножа, служећи се само 
својим прстићима одевеним у црни сатен, слатко жваће, лагано, а 
потом узима други залогај, уз гутљај вина из високе чаше, и тако 
укруг. Био сам фасциниран призором и том лепом младом женом 
која се не либи да јед без прибора, већ огољено ужива у нового-
дишњој гозби. Мишљах, то је особа без унутрашњих самоспрега, 
не брине шта ће други рећи, она ужива док ређа залогаје узима-
јући их елегантно, руком утегнутом у црне рукавице. Допала ми 
се, веома, али није била сама, већ у мушком друштву, видело се да 
су блиски. Имала је витко тело утегнуто у црну уску хаљину, као 
што је и њена рука била обавијена сатеном, све је било у складу. 
Ходала је самоуверено у црвеним ципелама са црним туфнама и 
танким потпетицама по просторији у којој су је многи посматрали 
и дивили се. Никада је више нисам видео. И никада поново нисам 
видео да жена тако елегантно, а у истовреме и опуштено, попут 
малограђанке ослобођене било каквих предрасуда, обедује, као да 
говори–брига ме за све вас, можете само да ми завидите! И ја сам 
јој завидео, грла стегнутног чвором неке ружне кравате (тад сам 
рекао – никада више кравата!), коју сам на повратку са славља ве-
зао једном Снешку Белићу што ми се смешио из нечијег дворишта. 
Како неким људима све лепо пристаје, ето, чак и да се служе прасе-
тином прстима у рукавици! Желео сам да имам такву жену, која би 
све смела, рушила све око себе, повлачила све конце, држала ме у 
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својој малој шаци у црној рукавици, извукла ме из тамних дубина 
сопствених страхова и несигурности! Али није ме хтела таква. Увек 
нас траже оне које ми не желимо, а ове за којима заправо жуди-
мо,такве бирају друге мушкарце, наше другове, например, рођаке, 
комшије…

Имао сам доцније једну такву комшиницу и увек када бих 
је сусрео, осетио бих како ме стеже она кравата, како немам ва-
здуха. Остао сам осуђен доживотно на тај чвор, не могу га ника-
ко развезати, иако од те зиме никада више нисам ставио машну. 
Питам се, има ли комшиница црвене ципеле са црним туфнама 
и танким потпетицама, тако бих је радо позвао да ми у њима нага 
хода по стану, држећи у руци само чашу црвеног вина. И имам 
утисак да би она чак и пристала да сам само смогао храбрости да 
јој то предложим, јер ме је увек посматрала некако радознало, са 
уздржаном али ипак присутном симпатијом, слутећи да у мени 
постоји нешто дивно, моћно, неослобођено. Али не. Никад нисам 
изрекао гласно тај предлог који сам у себи говорио и увежбавао 
милион пута, и више. Зато сам годинама тражио црвене ципеле 
са црним туфнама и танким потпетицама за своју супругу, да их 
обује и шета нашим станом одевена само у своју нагост, пијуцка 
вино и обедује служећи се прстима у сатенским рукавицама, док 
се са старог грамофона просторијом разливају звуци џеза. Зано-
сно, зар не? Али када сам успео да нађем најсличније салонке, 
моја драга то није умела да изведе. Прво се чудила откуд да јој из 
чиста мира купим ципеле?! Лепе су, јесу, врло, али помало је жу-
љају. Зашто да стави рукавице? Шта, зар да се скине?! Скроз? По-
богу, шта ми је, зар не видим да чита књигу, жури да је прочита и 
проследи својој пријатељици, па да после заједно коментаришу и 
проучавају дело. И зар још нисам научио да баш и није љубитељ 
печеног меса? А како јој се чини, недопечено је, а то тек не воли! 
Окренула се и изашла из дневне собе. Оброк је остао на столу, 
црвене ципеле у кутији, а ја сам-самцат, заувек мислећи на руку у 
црној рукавици. Волео бих да ме таква једна рука задави ноћас и 
да вечно усним, коначно срећан.
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Саша Гавриловић

НEЈЕ ПРЕТЕКО
Старац и старица седе на грабовој клупици покрај свеже хумке и 
уздишу. Гроб је марно и усрдно одржаван. Сва пиревина, стршац, 
газуља и класача око мермерне плоче су почупани, лишће које је 
опало са ониске, сковрџане оскоруше је уклоњено, а горионик све-
ћа брижљиво очишћен. Калопер и петлова креста у плиткој вази 
су свежи. Рано је преподне. Августовске прижеге још нема. Гробно 
место је оделито и скрајнуто. Налази се на присоји и оивичено је 
китњачом, козјом брадицом и глогом. Тишина покрива обитали-
ште уснулих. Само се у даљини чује рески лавеж, чактарски звон 
и упорно кокодакање. Два јежа покошке гавељају кроз угажени 
троскавац и замичу у густој чаврги. На сеоском гробљу, осим њих 
двоје, тренутно нема никога.

Жена, осузана, погрбљена и забрађена враном марамом, из 
које извирују белутави чуперци, тромо устаје и вади из врбене ба-
таре понуде. Ређа их по простртој пембавој поњави. Ставља, једно 
поред другог, кљукушу са киселим млеком у каленици, димљени 
подробац, цицвару преливену медом, љуту ђевеницу, завијушу са 
младим овчијим сиром, још топлу проју, бундевару с маком, па-
наију украшену орасима, оканицу грушевине, сатљик са црвеним 
вином и пљоску преклањске смоквоваче. Омаленом кустурицом 
сече хрскаву погачу и враћа се јадовању:

– Моје детурце и макањче! Мој милни синкован! Моје недозре-
ло козле. Чемер мени, баксузници и напушћеници. Авај мени, ис-
копници и тужаници. Куку мени, искореници и цвељеници. Како 
ћу и оклен саденака брез њег? Ког ће мати да зазивље и сачекива, 
ког д изгледа с басамаци? Мој баштиник и делија! Мојe убаво отро-
че! Мој сисанак и мезимак! Часком био и битисо!

– Немо, Дикосава, забађава се труниш – смирује је брошља-
ви, варјачасти мушкарац чечераве косе док бежурним покретима 
качи похабану деравију на одломину, навлачи срозане пртенице, 
притеже разлабављени опашањ, намешта вунене обојке у кундуре 
и враћа белегију у брусник затакнут око паса. – Немаш асну од 
богорађење и печаљење. Тако се тревило. Мучи. Бог казо и готов 
посо. Сасуши образи. Узи неки гутањ јал облизак, привати се, ча-
лабрцни трцољак живежи. Севап је.

– Пушћи ме, Станоје, мајчино срце не мож да неми. Тако не-
домужан! Тако јуносан! Несмо ни ми гњили, гавранов век несмо 
вековали, ал барем неку зерку узаптисмо од ширнога дуњалука 
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и виднога данка. А он, тек што ручке раскрилио... Призивљаш се 
каденака се отпупко, колко је био мрвишан?

– Бог ти среће дао, како се не би призивљо. Неје ваљаде отадена-
ка млого воде ицурело! Вала, ко отоич да се случило. Имо наједвитар 
килче и кусурче, целим му душу. Ко крњатак сланинице у касапку 
код газда-Брану. Бечили се и крстили што ј у снази опсто. Доручи 
ми дер ту срчаљику са смоквицу. Мерак ми да заљутим гроце.

– Већер таденака сам диванила да немож весма да потраје. 
Тако ми задушнога петка! Ако се метиљаво испили, толи векац му 
таки. Словила сам ти да неће ни да се протегне, а некмоли округли 
живот да живује.

– Паштили смо се и деверали, Дико, колко смо били можни. 
Јошт од пеленку смо га угревали, од дупкицу парили, бригали, 
дедијали и свакојаке му видарије, прашкове и јелексире туткали. 
Таки му, ваљаде, испис.

– И све забађава. Кака вајда? Неје претеко. Оџумуро, нејачак, 
пре земана. Ниједне се налетице ни мрцвине неје курталисо. Тр-
пљо је и јарамово, призивљаш се, од сврбику и јефтику, од оједи и 
злогледи, од фраску и треску, од дрктају и промају, од језу и про-
тезу, од озебицу и оморицу, од злоћарину и запарину, од пликови 
и чмичкови, од зубобољу и свебобољу, од бесаницу и бесвестицу. 
Све се соврљало на њег. Од сваку је чуму граисо. Дибидуске га ич 
никака редња, уклетва ил белај несу изоколили. Ристових се мука 
намучио. Вазда му о души висило. Неје био батлија, па шта ћеш. 
Никада через њег несмо мирно седели, чурили, каву сркали и сеи-
рили. Речила сам ти да немож да се коврне. Да неје, кукавац, нага-
зио на сугреб? Да му несу, почем, аскурђел, курлебало, сурдепач и 
ожмикура нешт зулумћарили, па се на њег наврнуло? 

– Немо више, Дико моја, батали таки јеглен! Горчуљак ти у 
уста. Тако се скурдисало и то ти је. Шта ту има даље да се џандрља? 
Аман, бајаги је ушићарио и он мрвљуцак од ову Божију градину. 
Заувар и то. 

– Шта је ушићарио, црна ја, каденак еве де наузначке почивље 
под камену поклопницу?! Само што на очи прогледо, а већ моро 
да их заклипље. Неје дојачо ни да љуцки поашикује и потеферичи 
са пајташи, ни да пробећари и побекрија са јарани. Неје стиго д 
издерта и подилбери с моме, ни да искрчма и чочеци иштипље по 
чаршију. Чтета је то, а не ћар!

– Дозивљам се, целим му душу, каденака је ономадне врљно 
у поток. Имо је, ваљаде, осам ил девет лета. Умал га, џерима, неје 
однело. Тридневка смо га послен украј чпорета огњали, крстали, 
трљали и комовицу и кромпири му на табанке турали.
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– Јес, како се не би дозивљала. Свега се дозивљем из његови 
окраћали житак, тако ми задушнога петка. Ко да тог има млозина. 
Само ми је то и остануло. Саденака сам инокосна. Затрављена и 
забатаљена ко трула пањка у трсиште. Узбрани ме, Саваоте, и са-
клони. Ајме мени, безњеговици!

– Бог ти добра дао, немо тако да ропћеш. Одуши малко. Укћеш 
ко јејина. Греота је. Од сабајле ти трње у језик. Имадемо ми, међер, 
јоште чада. Три ђувегије и четир грлице. Берићет је то. Треба ти 
бидне дика, како ти и име казивље. Венац на главу.

– Знадем, Станоје, ал првенак је првенак. Сви ресто су некако 
онако. Немаднем ништ против њи, наша су чељад, ал неје то ис-
тијато. 

– Ваистину, од љуљку је био нејешљив и злопитан, целим му 
душу. Безјелан и мрљашаст ко курузни обирак ил тринајсто прасе. 
Морали смо назор да га ранимо. Ко пилету у кљунче залогаји да 
му ћушамо. Мисио сам да је угркљив и да неће ограшнути.

– Ју, немо да ме дозивљеш. Шта сам муке изела и исфурњала 
док неје колко-толко стасо. Исписници и кардаши му гојно џигља-
ли и баџаклијали ко њивни коровци у лијавну јесен, угурсузи ни-
једни, а он загеџио танковијаст, бледак и ситнурав баш ко прњаво 
паприче у обраслу шеварику. Расто зембав и кршљаст ко тек поса-
ђена младица. Дувало да га испуди из земљу и однесе. Крунио се 
ко класињак. Стравила сам да неће оцврцне д узне твоју ковачку 
маљку ил омарач и љуцки замане. 

– Неси тела ни у чкољу да га шиљеш. Мисила си: неће да дои-
ти други разред. 

– Све првотно што је бехарало и рудело њему сам шиљала. 
Прву цвећку и воћку, ранку и парадајз румењак, први ђул и ку-
пинке, проносак и саћни мед – све сам њему дотурала. Осевапио се 
о дарци, тако ми задушнога петка! И ето, све џабака. 

– А неје, да речеш, био натуђник, подвиреп ил пакошџија. 
Неје био, целим му душу, ни црвоглав јал џимпир. Никоју лошину 
неје урдисо и са никог неје кубурио. Несмо чули јавку да је чињео 
неко грдило, џумбус, резилук ил ујдурму. Само што свеудиљ био 
обагљив, ломан и трошикаст, па си комшију Лазу марвењака, алал 
му чесница, вазда викала да га гледује и оправља, да му смешује 
каку медецину. Међер си га дваред-триред и тмином ил ранозо-
рицом викала.

– Јесам, Станоје, шта све несам дурала и работала. И страву сам 
му салевала, и црвени опајац око домалића везивала, и све спаса-
лице бајала. Из цркву му навору доносила. Од видовну стрина-Аг-
нију сам узимљала гуштерски репови спроћу урочја. Мелемнице 
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сам по глизине, шикаре, непутице и глибљаци брала и одварке од 
њи справљала. И ето, опет ништ неје уварчило. Неје претеко.

– Свеђер криво џакаш, Дико. Шта си загугутала ко кумрија? 
Љутика ти међ зубе. Раждени таки лелек! Доста си ајмекала. Неје 
му све изништало. Лечка је вредело. Ипак је стиго да намикне ва-
милију. Каку-таку, ал је стиго. И он оставља неки прућци иза себе-
нака. И послен њег вода тече. Нека добрина јест.

– Пуста му вамилија! Шта би тек оставио да је завеково! Ал ето, 
не даде се. Ко жмирава и гашљикава лучка у росни бурјан: тек што 
заискри, а већер је нема.

– Воло сам да бидне екмеџија ил алваџија, да се мало поначи-
ни и задунда. Кад извадиш сомун из вурунку, а он мири, мири, сву 
ти душицу замири ко босиок ил тамјам. Машто сам да гледнем 
како од вурунски еснаф добија мајсторски ћитап.

– Ју, шта то чевегаш мимо главу? Баш ми је он за екмеџију, да 
га прљи јара и заноси омрклица! Да свакој зори дрље из очи вади?! 
Само нешт узједаред запнеш да прдоклачиш.

– Бог ти весеља дао, што си се тако испиждрила? Копривље ти 
на језик! Па шта би ти ћела? Да бидне мутавџија јал терзија, да шије 
за варошани јелеци, доламе, џубета, антерије, гуњеви и шалварке?

– Тако ми задушнога петка, тебенака је мозак скроз заглогињо! 
Немо да си шупаљ увр чела! Шта то објутрос улудо чокљариш? Да 
неси мал више потего из то бардакче? Шта се пачаш да кметујеш 
кад не разбираш џору од пиплицу? Неје свака кокош за супу! Кол-
ко пути смо о том ћакулали и никако да се попишманиш! Заинта-
чио па не одмрсива.

– Шта се ома печиш и рокљивиш? Од прву речку се обадаш ко 
знојна јуница у ладовину. Из исти опанци на нос рипљеш! Баш си 
језикоша! Да неш да га даш за рабаџију ил кириџију?

– Не мог с тебенака да се темезгам. Џаракаш ко прорупље-
на клепетуша. Узбрани, Саваоте, и саклони. Запупо ко пупавац: 
екмеџија па екмеџија! Не дам да ми чедо арчи снагу. Неје за њег 
да диринџи, нег да агује! Осем тог, наши стари су били кућевићи 
и оџаковићи, а не бедиње. Мож да бидне, да речеш, ћата, уча јал 
попа. Ил да мала иконе, мада ни то неје ласно. Мож, ете, да бидне 
џумрукџија, да госпоцки збира ђумрук од болтаџије и путници.

– Сам да с избунари по твојем! Окошљива си ко јарчић пред 
чишћење. Не мож, бре, чоек ни да прочокањи нешт од тебенака.

– Па ти прочокањи, ал прочокањи округласто да се бар котрља. 
– Шта се ја ту залудице цегељам кад знаем колка си чомргуша. 

Мој ђида ће бидне кујунџија јал дунђер, шта ће му фали, а ти се 
њуњи колко оћеш. 
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Њихову препирку око избора занимања за првенца прекиде 
гласна граја. Велика група људи различитог узраста пела се уском 
пртином ка њима. Старац зажмири, набра обрве и завикну: 

– Ми му споменусмо тевабију, а они, душу им целим, еве их де 
милу узбрдачке.

– Ко мили? Не мотрим одавђе, очи ми нешто замрчале. Чек да 
дођу наблизурак.

– Па својта му. Мој муштулук! Ихај, колки калабалук! Ваисти-
ну, читава ордија и силесија! Вала Богу! Вала Богу!

Поворка људи у црнини пришла је старцима. Жене су ста-
вљале корпе са храном и букете на гроб, деца су већ почела да се 
вијају око надгробних споменика, а мушкарци су по старини при-
лазили да се поздраве. Седи човек стрњикасте брадице и уморног 
погледа прихватио је нежно старичину руку и рекао:

– Како се држиш, бако? Још си на ногама? И мој отац је, Бог да 
му душу прости, био на ногама до последњег часа.

– Добродошо, синко. Што си се тако згуручио. Младураст си 
ти за сагибљање. Колко с оно беше лета набро?

– Шездесет прву газим, бако. Деветнајс година сам млађи од 
покојног оца. А ти, знам, гураш већ деведесет и шесту.

– Имадне л толко? Неће бити.
– Има, бако, има. А ово је мој син Станоје, твој праунук. Сећаш 

га се? Дали смо му име по прадеди. Он је још зелен, тек му је че-
треста.

– Призивљам се, како се не би призивљала. Несам још заџума-
вела.

– Аферим, соколе! Алал ти чесница. Бог ти дао још ситнежи. 
Машала, машала – одобравао је старац.

– А ово је, бако, твој чукунунук. Оженио се прошле године, се-
ћаш се? Ево му и синчића, сад прави прве кораке. Сви смо дошли 
да обележимо татину четресницу. 

– Ако, синко, ако. Да ти је отац стиго да трунку поживи, да је 
претеко, све би вас благосивљо. 

И остали су прилазили, питали за здравље и приводили своју 
децу и унучиће. Седи човек је уздахнуо, обрисао чело марамицом, 
спустио се врећасто на клупицу и подвикнуо деци да се смире. Она 
су, не хајући за то, наставила да се јуре по живописном сеоском 
гробљу.
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Речник турцизама и мање познатих речи уз приповетке „Неје пре-
теко”

• АГОВАТИ – (тур.) 1. имати власт, достојанство аге; 2. живети као ага, 
уживати.

• АЈМЕКАТИ – (итал.) јаукати, кукати, нарицати, тужбовати, говорити: 
„Ајме мени!”

• АЛАЛ (ХАЛАЛ) – (тур.) 1. нека је благословено, 2. оно што је верски до-
звољено, допуштено. 

• АЛВАЏИЈА (ХАЛВАЏИЈА) – (тур.) посластичар, колачар, онај који пра-
ви алву и колаче.

• АМАН (ХАМАН) – (тур.) чини ми се, готово, скоро.
• АНТЕРИЈА – (тур.) врста горње хаљине. Мушке антерије су кратке, 

обично од дебље тканине и на прсима пресамићене, док женске могу 
бити дуге и кратке, праве се од свиле, полусвиле и чита.

• АРЧИТИ (ХАРЧИТИ) – (тур.) трошити, расипати, разбацивати.
• АСКУРЂЕЛ – (неизв. порекло) далеки предак, седмо колено.
• АСНА (ХАСНА) – (тур.) вајда, добит, корист, полза, ћар.
• АФЕРИМ – (тур.) Браво! Одлично! Жив био! Тако је!
• АШИКОВАТИ – (тур.) забављати се, удварати се, момковати.
• БАЈАГИ (К‘О БАЈАГИ) – (тур.) тобоже, као да. 
• БАКСУЗНИЦА (БАКСУЗ) – (тур.) несрећница, злосрећница, несрећна 

особа.
• БАРДАКЧЕ (БАРДАК) – (тур.) крчаг за вино или ракију.
• БАСАМАК – (тур.) степеник, степеница.
• БАТАЛИТИ – (тур.) 1. покварити, пореметити; 2. оканити се, оставити, 

напустити.
• БАТАРА – кошара, плетена корпа.
• БАТЛИЈА – (тур.) срећник, срећан човек.
• БАЏАКЛИЈАТИ – (тур.) расти у висину, напредовати, издуживати се.
• БАШТИНИК – наследник, сопственик, поседник имања, власник ба-

штине.
• БЕДИЊА – сиромашан, бедан човек, убог.
• БЕЗЈЕЛАН – слабог апетита.
• БЕЗЊЕГОВИЦА (БЕЗЊЕНИЦА) – човек који је остао без њега/ње.
• БЕКРИЈА – (тур.) испичутура, лумпаџија, лола, боем, весељак, пијаница.
• БЕЛАЈ – (тур.) невоља, несрећа, неприлика, зло, јад, патња, мука.
• БЕЛЕГИЈА – (тур.) брус, камен за оштрење ножа, косе, бритве...
• БЕРИЋЕТ – (тур.) изобиље, обиље, срећа, добар род.
• БЕЋАР – (тур.) момак, лола, бекрија, весељак.
• БЕХАР – (тур.) латице цвета на воћки.
• БИТИСАТИ – проћи, минути
• БОЛТАЏИЈА – (тур.) трговац, продавац.
• БРОШЉАВ – риђ, смеђ.
• БРУСНИК – (тур.) водијер, футрола за брус.
• БУНДЕВАРА – (тур.) пита од бундеве, дулека.
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• БУРЈАН – (тур.) врста бобичасте, коровске биљке која се користи за чи-
шћење организма.

• ВАЈДА (ФАЈДА) – (тур.) корист, добит, добитак, шићар.
• ВАЛА – (тур.) богме, богами, баш, е баш.
• ВАРЈАЧАСТ – у облику варјаче.
• ВЕКАЦ – век, животно доба.
• ВЕСМА – (стсл.) сав, цео.
• ВЕЋЕР – везник већ
• ВРАН – (стсл.) црн
• ВРЉНУТИ – (разг.) пасти, оклизнути се, стрмоглавити се.
• ВУРУНКА (ФУРУНА) – (тур.) пећ, лимена пећ, земљана пекара. 
• ГАВЕЉАТИ – (разг.) ићи полако, млитати, шевељати.
• ГАВРАНОВ ВЕК – дуговечност.
• ГАЗУЉА – врста ониске коровске биљке.
• ГАШЉИКАВ – који се брзо и лако гаси.
• ГЛИБЉАК – блатњак, блатиште, каљуга.
• ГЛИЗИНА – непроходица, честар, грмљак, густиш.
• ГОЈАН – исхрањен, угојен, гојазан.
• ГОРЧУЉАК – оно што је горко, опоро, пелинац.
• ГРАДИНА – (тур.) врт, гај.
• ГРАИСАТИ (НАГРАИСАТИ) – (тур.) страдати, награбусити, пропасти, 

унесрећити се.
• ГРДИЛО – брука, срамота.
• ГРОЦЕ – грлце, грло; нпр. У песми Кнежева вечера: „И стаћу му ногом 

под гроце.”
• ГРУШЕВИНА – прогрушано, првопомузено млеко.
• ГУЊ – (тур.) кратки српски сукнени капут.
• ГУТАЊ (разг.) – гутљај, цуг
• ДЕВЕРАТИ – (тур.) борити се кроз живот, мучити се, трудити се, бдети 

над ким.
• ДЕДИЈАТИ – мазити, тепати.
• ДЕЛИЈА – (тур.) лудо храбар човек, јунак.
• ДЕР – (речца) де.
• ДЕРАВИЈА – врста капе са црним ободом.
• ДЕРТ – (тур.) љубавни јад, брига, мука, бол.
• ДИБИДУСКЕ (ДИБИДУС) – (тур.) потпуно, сасвим, до краја.
• ДИВАНИТИ – (тур.) зборити, говорити, беседити.
• ДИКА – понос.
• ДИЛБЕР – (тур.) заводник, љубавник, миљеник, љубимац, драги.
• ДИРИНЏИТИ – (тур.) радити тежак и мучан посао.
• ДОБРИНА – оно што је добро.
• ДОЗИВЉАТИ СЕ – присећати се, сећати се.
• ДОИТИТИ – дохватити, досећи.
• ДОЛАМА – (тур.) врста старинске и мушке ношње, слична капуту.
• ДОМУЖАТИ – одрасти, човеком постати.
• ДОРУЧИТИ – дохватити, додати. 
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• ДРКТАЈА – дрхтавица, грозница.
• ДУНЂЕР – (тур.) столар, градитељ, зидар.
• ДУЊАЛУК – (тур.) овај свет.
• ДУПКИЦА – дубак, колевка.
• ДУРАТИ – (тур.) трпети, подносити, трајати.
• ЂЕВЕНИЦА – кобасица.
• ЂИДА – (тур.) живахан младић, обешењак, онај који изазива дивљење, 

јунак.
• ЂУВЕГИЈА – (тур.) момак за женидбу, просац, младожења.
• ЂУЛ – (тур.) ружа, цвет руже.
• ЂУМРУКЧИЈА – (тур.) цариник.
• ЕКМЕЏИЈА – (тур.) хлебар, пекар.
• ЕСНАФ – (тур.) струковна занатлијска организација.
• ЖИВЕЖ – храна, намирница.
• ЖИТАК – живот, житије.
• ЖМИРАВО – оно што жмирка, што слабо сија.
• ЗАБАЂАВА (ЗАБАДАВА) – (тур.) узалуд, залудо, узаман.
• ЗАБРАЂЕНА – завијена у мараму.
• ЗАВИЈУША – пита савијача.
• ЗАГЕЏИТИ (разг.) – закржљавити, ослабити, омршавити.
• ЗАГЛОГИЊАТИ – затупавети, излапети, закржљати.
• ЗАДУНДАТИ (непознато порекло) – удебљати се, угојити се.
• ЗАИНТАЧИТИ – (тур.) навалити, инсистирати, заинатити се.
• ЗАМРЧАТИ – намргодити се, намрштити се, нарогушити се.
• ЗАПУПАТИ – јављати се гласам као птица пупавац.
• ЗАТРАВЉЕН – закоровљен, запуштен.
• ЗАУВАР – корист, вајда, добит.
• ЗАЏУМАВЕТИ – излапети, посенилити, умно попустити.
• ЗГУРУЧИТИ СЕ – (рум.) зарђати, отпасти, пропасти сасвим; овде: погр-

бити се.
• ЗЕМАН – (тур.) време, рок, епоха, доба.
• ЗЕМБАВ – нејак, ситан, слабашан.
• ЗЕР(К)А – мрва, трунка, маличак.
• ЗЛОПИТАН – који мало једе, који је слабог апетита.
• ЗУЛУМЋАРИТИ – (тур.) чинити насиље, безакоње, неправду.
• ИЗ ИСТИХ ОПАНАКА – чинити нешто збрзано, без размишљања и 

оклевања.
• ИЗБУНАРИТИ – измислити, извући са најмање очекиваног места, исте-

рати своје по сваку цену.
• ИЗНИШТАТИ – пропасти, изгубити се, отићи у ништавило.
• ИЗОКОЛИТИ – проћи мимо, около, заобићи.
• ИНОКОСАН – сâм, осамљен, самохран.
• ИСПИЖДРИТИ – наљутити се, срдити се, накострешити се.
• ИСПИС – судбина, запис, усуд.
• ИСПИСНИК – вршњак, другар истог годишта.
• ИСПУДИТИ – избацити, истерати.
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• ИСФУРЊАТИ – претрпети, издржати.
• ИЧ – (тур.) нимало, ништа, баш ништа.
• ЈАВКА – новост, глас, гласина, абар.
• ЈАЛ (ЈАЛИ) – (везник) или
• ЈАРАМОВАТИ – бити под јармом, трпети, подносити.
• ЈАРАН – (тур.) пријатељ, друг, дружбеник.
• ЈЕГЛЕН (ЕГЛЕН) – (тур.) разговор, беседа, пријатељски разговор.
• ЈЕЗИКОША – брбљивац, језичара, благоглагољивац.
• ЈЕЈИНА – велика ушара, буљина, сова.
• ЈЕЛЕК – (тур.) женски прслук који се закопчава при дну само једним, 

или највише са три дугмета, сасвим близу једно до другог.
• ЈЕЛЕКСИР (ЕЛИКСИР) – (грч.) лек, лековита течност, направљена од 

више биљака.
• ЈЕФТИКА (ЈЕКТИКА) – (грч.) плућна туберкулоза, сушица.
• ЈУНИЦА – млада, нетељена крава.
• ЈУНОСАН – (стсл.) млад.
• КАЛАБАЛУК – (тур.) мноштво, гомила, булумента, маса, гунгула, бу-

љук.
• КАЛЕНИЦА – здела, чинија.
• КАЛОПЕР – (лат.) вишегодишња травната биљка, врста хризантеме.
• КАРДАШ – (тур.) друг, пријатељ.
• КАСАПКА (КАСАПНИЦА) – (тур.) месара, месарска радња.
• КАХАРЛИ – (тур.) жалостан, брижан, забринут, невесео, снужден.
• КИРИЏИЈА – (тур.) онај који са коњима и колима превози робу уз на-

граду. 
• КИТЊАЧА – дивља јагода.
• КЛАСАЧА – врста коровске једногодишње биљке.
• КЛАСИЊАК – окруница, кочањка, клипина, комаљика, тапрљица, 

окруњени клип кукуруза.
• КЛЕПЕТУША – чактар, звоно (меденица) око врата овна, јарца или ве-

пра.
• КЉУКУША – врста јела од кромпира.
• КМЕТОВАТИ – владати, наређивати, заповедати; овде: паметовати, му-

дровати.
• КОВРНУТИ – повратити се, опоравити се.
• КОЗЈА БРАДИЦА – вишегодишња биљка висине до 200 цм, суручица.
• КОЗЛЕ – младунче козе, јаре.
• КОМОВИЦА – природна ракија, добијена од испресованог грожђа, по-

мешаног са водом и шећером.
• КОШАРА – котарица, већа корпа.
• КРЊАТАК – мали окрњени део нечега.
• КРСТАТИ – осењивати знаком крста некога.
• КРШЉАСТ – ломан, крхак, слабуњав, болешљив.
• КУБУРИТИ – (тур.) имати проблема, оскудевати, живети са тешкоћом, 

борити се са невољама и недаћама у животу, мучити се.
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• КУЈУНЏИЈА – (тур.) златар, занатлија који израђује уметничке фили-
гранске предмете од злата и сребра.

• КУМРИЈА – (тур.) гугутка, грлица.
• КУНДУРЕ – (тур.) врста обуће, ципеле.
• КУРДИСАТИ СЕ – (тур.) наместити се, десити се, поставити се, напра-

вити.
• КУРЛЕБАЛО (нејасно порекло) – предак, девето колено
• КУРТАЛИСАТИ СЕ – (тур.) ослободити се, избавити се, ратосиљати се, 

спасти се.
• КУСТУРИЦА (КУСТУРА) – (рум.) врста џепног ножа, перорез.
• КУЋЕВИЋ – коленовић, ималац, домаћин.
• ЛАСНО – лако, без тешкоћа.
• ЛЕЧКА – (разг.) мало.
• ЛИЈАВАН – кишовит, даждеван.
• ЛОШИНА – оно што је лоше, зло, рђавост.
• ЛУЧКА (ЛУЧ) – (лат.) суво дрво за потпалу.
• ЉУЉКА – колевка, дубак.
• ЉУТИКА – оно што је љуто; љутитост.
• МАКАЊЧЕ – мало дете, нејаче, одојче.
• МАЛАТИ – (нем.) фарбати, бојити, кречити.
• МАЉКА (МАЉ) – ковачки чекић.
• МАРВЕЊАК – ветеринар, марвени лекар. 
• МАШАЛА – (тур.) израз одобравања или допадања, израз радости при 

дочеку госта.
• МЕЂЕР – (тур.) стварно, збиља, доиста.
• МЕЛЕМНИЦА (од МЕЛЕМ – лековита маст) – (тур.) оно што лечи, пре-

порађа, може се рећи и за доброг и благог човека. 
• МЕРАК – (тур.) жеља, прохтев, ћеф, наслада, уживање.
• МЕТИЉАВОСТ – фасциолијаза, паразитска болест коју проузрокују ме-

тиљи.
• МЛОЗИНА – множина, мноштво.
• МОМА – девојка, млада жена.
• МРЉАШАСТ – упадљиво мршав, жгољав.
• МРЦВИНА – мрцварење, мука, невоља.
• МУТАВЏИЈА – (тур.) кројач, сукнар.
• МУЧАТИ – (стсл.) ћутати.
• МУШТУЛУК – (тур.) бакшиш или награда која се даје оном који први 

јави какву добру, радосну вест.
• НАБЛИЗУРАК – који је близу, надохват руке. 
• НАВОРА (НАФОРА/АНАФОРА) – (грч.) хлеб који се дели на Литурги-

ји после причешћа. 
• НАЗОР – на силу.
• НАЈЕДВИТАР – на једвите јаде, једва, уз тешку муку.
• НАЛЕТИЦА – невоља, намет. 
• НАМИКНУТИ – намаћи.
• НАТУЂНИК – који се лакоми на туђе.
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• НАУЗНАЧКЕ – полеђушке.
• НЕДОМУЖАН – недорастао, неразвијен инфантилан, незрео.
• НЕКМОЛИ – (везник) а камоли.
• НЕМИТИ – бити нем, ћутати, мучати.
• НЕПУТИЦА – непроходица, неприступачан пут.
• ЊУЊИТИ СЕ – љутити се, дурити се, бурити се. 
• ОБАГЉИВ (БАГА) – обољење зглобова код коња.
• ОБАДАТИ СЕ – бранити се од обада, крављих мува.
• ОБИРАК – пабирак, оно што се покупи пабирчењем.
• ОБЛИЗАК – залогај.
• ОБОЈАК – платнени или вунени уложак за кундуре (ципеле), користе се 

уместо чарапа. Постоји израз: ком опанци, ком обојци, у значењу: шта 
ко добије, шта коме допадне.

• ОГЊАТИ – (стсл. од ОГАЊ) угревати, утопљавати.
• ОГРАШНУТИ – заокруглити се, добити на тежини (обично се тако гово-

ри за новорођенче), ојачати.
• ОДВАРАК – чај, вода у којој су се кувале лековите биљке.
• ОДЛОМИНА – чапор, део одломљене гране који се користио као клин 

за вешање одеће.
• ОДУШИТИ – скинути терет са душе, олакшати душу.
• ОЖМИКУРА (нејасно порекло) – предак, тринаесто колено.
• ОЗЕБИЦА – прехлада, назеб.
• ОЈАЊИТИ – ојагњити.
• ОКАНИЦА (ОКА) – (тур.) мера за запремину (око 1,5 л).
• ОКОШЉИВ – (тур.) свадљив, нарогушен, прзљив.
• ОМАРАЧ – већи чекић за грубу обраду камена.
• ОМОРИЦА (ОМОРИНА) – запара, нездраво време.
• ОПАЈАЦ – обајани кончић против урока, обично црвене боје.
• ОПАШАЊ – појас.
• ОРДИЈА – неорганизована војска, гомила, руља, хорда.
• ОСКОРУША – врста листопадне биљке, чији се плод користи за пра-

вљење јабуковог вина.
• ОТОИЧ – малочас, недавно.
• ОТПУПКАТИ СЕ – одвојити се од пупчане врпце, родити се.
• ОТРОК (ОТРОЧЕ) – (стсл.) дете, одојче.
• ОЏАКОВИЋ (тур. ОЏАК-димњак, огњиште) – коленовић, домаћин, 

сопственик.
• ОЏУМУРАТИ – отићи, нестати, упокојити се.
• ПАЈТАШ – (мађ.) друг, другар, компањон.
• ПАКОШЏИЈА – злонамерник, заједљивац, злобник.
• ПАНАИЈА – жито за покој душе преминулог, кољиво.
• ПАШТИТИ – трудити се, настојати, напрезати се.
• ПЕЛЕНКА – повој, пелена за бебе. 
• ПЕМБАВ – ружичаст.
• ПЕТЛОВА КРЕСТА – врста зељасте, украсне биљке, која трпи ниску 

температуру.
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• ПЕЧИТИ СЕ – бечити се, избечити се, буљити, бусати се.
• ПИПЛИЦА – млада кокош, пиле.
• ПИРЕВИНА – пировина, пирика, врста корова.
• ПЉОСКА – мала боца за ракију.
• ПОДВИРЕП – чанколиз, лицемер, дволичњак, неискрена особа.
• ПОДРОБАЦ – затоп, јело од изнутрица.
• ПОКЛОПНИЦА – плоча, овде: надгробна плоча.
• ПОКОШКЕ – напоредо. 
• ПОНАЧИНИТИ СЕ – ограшнути, ојачати, окрепити се.
• ПОНУДЕ – храна која се износи и поставља на гробу преминулог.
• ПОЊАВА – (стсл.) прекривач од вуне.
• ПОПИШМАНИТИ СЕ – (тур.) покајати се, одустати од нечега, предо-

мислити се. 
• ПРДОКЛАЧИТИ – којештарити, лупетати, говорити бесмислице.
• ПРЕТЕЋИ – преживети, прегурати.
• ПРИЖЕГА – омара, припека, врућина, запара.
• ПРИЗИВЉАТИ СЕ – присећати се.
• ПРИСОЈА (ПРИСОЈЕ) – осунчана страна брда.
• ПРЊАВ – слаб, незаштићен, јадан, немоћан.
• ПРОНОСАК – прво јаје које снесе млада кокошка.
• ПРОЧОКАЊИТИ – прозборити, проговорити.
• ПРТЕНИЦЕ – старинске мушке дуге гаће.
• ПУПАВАЦ – врста прице.
• РАБАЏИЈА (АРАБАЏИЈА) – (тур.) кочијаш, колар, онај који превози 

робу воловском запрегом. 
• РАБОТАТИ – (стсл.) радити, делати.
• РАЖДЕНИТИ – развејати, растурити.
• РАХАТ – (тур.) миран, спокојан, задовољан, безбрижан. 
• РЕДЊА (разг.) – заразна болест која ”иде редом”.
• РЕЗИЛУК (РЕЗИЛ) – (тур.) срамота, брука, бламажа. 
• РЕСТО – остатак, резерва.
• РЕЧИТИ – говорити, зборити.
• РИПАТИ (разг.) – скакати, ђипати.
• РИСТОВЕ МУКЕ (ХРИСТОВЕ МУКЕ) – фиг. велике муке, неиздрживо 

страдање.
• РОКЉИВИТИ – бунити се, љутити се, свађати се.
• САБАЈЛЕ – (тур.) рано ујутру, у зору, зором.
• САВАОТ – (хебр.) Господ над војскама анђела.
• САЛИВАТИ СТРАВУ – бајати, гасити угљевље.
• САТЉИК – флаша за вино или ракију.
• СВЕЂЕР – свагда, увек, одувек. 
• СВЕУДИЉ – свуда.
• СВОЈТА – родбина, фамилија.
• СВРБИКА – врста малих богиња.
• СЕВАП – (тур.) добро, богоугодно дело, Божја награда за учињено до-

бро дело.
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• СЕИРИТИ (од. СЕИР – гледање, разгледање) – (тур.) гледати опуштено, 
уживати у разгледању, благовати, уживати.

• СЕРБЕЗ – (тур.) безбрижан, слободан; слободно, безбрижно, без забране.
• СИЛЕСИЈА – веома много, изобилно.
• СКОВРЏАН – увијен, искривљен.
• СЛОВИТИ – речити, говорити, зборити.
• СЛУЧИТИ СЕ – (стсл.) догодити се, десити се.
• СОВРЉАТИ СЕ – гомилати, товарити.
• СОМУН – (тур.) танак, обично округао хлеб од пшеничног брашна са 

квасцем. 
• СПАСАЛИЦА – гаталица која спасава од урока, невоље или болести.
• СПРОЋУ – са, помоћу чега, наспрам.
• СРЧАЉИКА – стаклена боца, флаша.
• СТРЊИКАСТ – попут стрњике, оштре траве која остане после косидбе.
• СТРШАЦ – врста коровске биљке.
• СУГРЕБ – код Вука: када деца нађу сугреб у пољу, пљуну на њега; јер 

кажу да могу човеку изићи некакви шклопци када наиђе на сугреб а не 
пљуне. Узети сугреб значи утећи. 

• СУРДЕПАЧ – (непознато порекло) предак, једанаесто колено.
• ТАМЈАМ (разг. од ТАМЈАН) – (грч.) мирисна смола за кађење.
• ТАНКОВИЈАСТ – танушан, нежан, крхак.
• ТЕВАБИЈА – (тур.) пратња, присталице, следбеници, истомишљеници, 

овде: родбина, фамилија.
• ТЕМЕЗГАТИ – трућати, булазнити, лупетати, бесмисленити, празно-

словити.
• ТЕРЗИЈА – (тур.) кројач, шнајдер.
• ТЕФЕРИЧИТИ (од ТЕФЕРИЧ – забава, разонода, излет) – (тур.) забавља-

ти се, проводити се, разонодити се, уживати у природи.
• ТОЛИ – читав, сав, цео.
• ТРЕВИТИ СЕ (разг.) – потрефити се, наместити се, десити се.
• ТРЕСКА – грозница, врућица, огњица.
• ТРИДНЕВКА – три дана.
• ТРОСКАВАЦ – биљка сродна хељди.
• ТРСИШТЕ – шибљак, трњак, предао обрастао трњем.
• ТРЦОЉАК – малени део, окрајак.
• ТУРАТИ (разг.) – метати, стављати, угурати у нешто.
• ЋАКУЛАТИ – (итал.) брбљати, ћаскати, чаврљати; оговарати.
• ЋАР – (тур.) зарада, добит, корист, полза.
• ЋАТА – (тур.) писар.
• ЋИТАП (ЋИТАБ) – (тур.) књига; књига која садржи законску одредбу и 

прописе; потврда, уредба
• ЋУШАТИ – гурати. одгуривати, затурити.
• УБАВ – леп, диван, красан.
• УВАРЧИТИ – догодити се, десити се.
• УГРК – црв који лети паразитира на говеду.
• УГРКЉИВ – онај који болује од угрка.
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• УГУРСУЗ – (тур.) неваљалац, несретник, несређен, запуштен човек. 
• УЗАПТИТИ – (тур.) ухватити, ухапсити, освојити, заузети, савладти, за-

држати, довести у ред, заробити.
• УЈДУРМА – (тур.) подвала, превара, смицалица, сплетка.
• УКЛЕТВА – проклетиња, проклетство.
• УРДИСАТИ – види: курдисати.
• УРОЧЈЕ – урок, враџбина, проклетство.
• УЧАПИТИ – уграбити, узети.
• УШИЋАРИТИ – (тур.) искористити, ућарити, извући корист, окористи-

ти се (чиме).
• ФАЈДА (ВАЈДА) – (тур.) корист, добит, добитак, ћар.
• ФРАСКА (ДЕЧЈИ ФРАС) – неуролошки поремећај у раном детињству, 

настао услед високе температуре.
• ЦЕГЕЉАТИ СЕ – кидати се, нервирати се, секирати се.
• ЦЕЛИТИ – чинити целим, видати, лечити.
• ЦИЦВАРА – врста јела од кукурузног брашна.
• ЦРВОГЛАВ – који нема ништа у глави, празноглав, шупљоглав, тупо-

глав.
• ЧАВРГА – честар, густиш, непроходно поље.
• ЧАКТАР – клепетуша, меденица, звонце око врата овна или јарца.
• ЧАЛАБРЦНУТИ – (тур.) заложити се, презалогајити, на брзину нешто 

појести, само „бркове омастити”.
• ЧАРШИЈА – (тур.) трговачка четврт града, трг, градић.
• ЧЕВЕГАТИ (разг.) – тркељати, брбљати, блебетати, тлапити. 
• ЧЕРЕЗ – (стсл.) због, ради.
• ЧЕСНИЦА – Божићни хлеб који се налази на трпези домаћина. 
• ЧЕЧЕРАВ – коврџав, разбарушен.
• ЧОКЉАРИТИ (разг.) – говорити неразумно и нелогично, којештарити, 

будалити. 
• ЧОМРГУША – инаџија, кавгаџија, свадљива особа.
• ЧОЧЕК ( мн. ЧОЧЕЦИ) – (тур.) плесачице, играчице.
• ЧУМА – (тур.) куга, несрећа, зло.
• ЧУРИТИ (разг.) – пушити, дуванити.
• ЏАКАТИ (разг.) – говорити, разговарати.
• ЏАНДРЉАТИ (ЏАНДРЉИВ) – (тур.) бити груб, набусит, напрасит.
• ЏАРАКАТИ – галамити, дерати се, издирати се, викати у свађи, обре-

цивати се.
• ЏЕРИМА – (тур.) проклетиња, глоба, одштета, новчана казна.
• ЏИГЉАТИ – брзо расти, израсти увис.
• ЏИМПИР – несташко, лола, обешењак.
• ЏОРА – матора кокошка, стара животиња.
• ЏУБЕ (ЏУБА) – (тур.) кратак сељачки капут.
• ЏУМБУС – (тур.) метеж, лом, русвај.
• ШАЛВАРКЕ (ШАЛВАРЕ) – (тур.) широке панталоне.
• ШИПУРИКА – дивљи шипак.
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Снежана Милојевић

КУПАЧИЦА
Одузета сам предосећањем катаклизме, исцрпљена ишчекивањем. 
Чекам резултате с патологије. Узели су ми узорак материце која 
није рађала, што је само по себи ризик. Заузетог мозга прогнозама 
онога што се не може предвидети, падам. Падам оклизнувши се о 
кључну кап сапуњаве воде на склиским плочицама. Нога клизи све 
док не удари у зид, а друга остаје на степенику с кога се пошло у 
пад. Нога се у скочном зглобу окреће за деведесет степени, амор-
тизујући сигуран ударац главе у ивицу степеника. И шта је све то 
наспрам сигурне смрти?!

Ахил је, мислим, преживао, али не знам позудано, није било 
речи о томе. Ортопеду је било потребно пет шрафова и плочица од 
скупоценог медицинског материјала да све то повеже у будућу хо-
дајућу ногу. Патолог који ми је донео ишчекиване резултате, гледа 
снимак ноге после операције. Мудро закључује: „Аууу, теби је баш 
вредност порасла! Знаш ли ти колико сваки овај шраф кошта?”. 

О покиданим лигаментима, прекинутом крвотоку и губитку 
осећаја повезаности између стопала и ноге није било смисла разми-
шљати. Од три дијагнозе с којом је требало преселити се са ортопе-
дије на физијатрију, кључна је – прелом потколенице S 821. Таква не-
срећа доноси привилегију бањског лечења у периоду од три недеље. 

***
Већ је друга недеља како сам у бањи. Још увек се прилагођавам 
неписаним правилима заједнице унутар стационара. Чардаку ни 
на небу ни на земљи не прилазим, тамо живи аждаја која мами па-
цијенткиње слаткишима. Баштиним навику седења и лежења на 
клупи; увече, док се поштен свет не успава, боравим у соби ком-
шинице која је сама у соби, иако је то необично. Међутим, разлози 
оваквог распореда превазилазе фине манире приповедача. Поне-
кад одем на тајно место с бањском другарицом Ратком на пиво. 
Успут махнем колегама који од раног јутра пију шприцере – они 
су ту већ два месеца. 

Док седим у ресторану у коме обедујем, забављам се гледају-
ћи кроз прозор на фонтану. Чекајући у паузама између терапија, 
прекраћујем време на дрвеној клупи. Дрвена клупа, скривена у 
варљивом хладу централног дела бање, близу је фонтане. У цен-

1  Прелом потколенице укључујући и прелом скочног зглоба. 
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тралном делу централног дела бање за зглобномишићне болести, 
у центру фонтане је биста купачице. 

Нага девојка од белог мермера у рукама држи пешкир, ухва-
ћена у тренутку док га са леђа пребацује напред. Иако је напра-
вљена у реалистичком маниру, акценат није на сензуалности, већ 
на симболици. Купачица је савшених димензија, у природној ве-
личини, истовремено и лепа и чедна у својој наготи.

Једног дана одлучила сам да одем у кафану ресторана Војво-
дина. Бањска другарица с којом сам у друштву борави баш у том 
стационару, одмах изнад. Она је оперисала кичму и сигурно хода, 
али не може дуго да седи. Седамо за сто на ободу баште, придру-
жује нам се њен бањски друг с којим често шета. И он је, такође, 
оперисао кичму. Међутим, од његове операције прошло је једва 
више од месец дана, зато нам може поклонити тек петнаестак ми-
нута свога времена. Талентован да разбукта кафанску атмосферу 
одлучује да нам поклони додатних петнест минута, након тога 
ипак одлази. Боји се реперкусија кафане по своје здравље. 

Нагло почиње пљусак. Лептњи пљусак, помишљам, али то 
није исто као летњи пљусак у граду. Овај планински ургентно 
спушта температуру ваздуха, наједном постаје хладно. Облачимо 
блузе дугих рукава и чекамо да се брзо по врелој земљи пролије 
сва влага из облака. Киша дуго пада, дуго и равномерно, као оне 
јесење меланхоличне кише. Бањску колегиницу, која дели са мном 
кафански сто, почиње да боли кичма. Инсистирам да оде у своју 
собу и утопли се, а ја се предајем лепоти призора. 

Посматрам сада празан парк, без људи. Центар видика јесте 
Велнес центар, копија зграде из краљевске бање. Палата за ужива-
ње прецизно је осветљена како би нас опоменула и на оне детаље 
који нам током дана лако промакну. Из ове перспективе гледам и 
дивим се. Не размишљам како су масаже у том здању безобразно 
скупе. Док уживам у летњем планинском пљуску сенкама и приви-
дима, све оно дневно и физиолошко престаје да буде битно. Падам 
у занос, верујући да управо преживљавам повлашћени тренутак. 

Башта ресторана се лагано празни. Прво одлазе они који могу 
да потрче, а затим и сви остали за ходање способни. Ја сам већ сти-
гла у пределе Хипербореје, али морам признати да ми је хладно, 
јако хладно. Смештам се у центар великог сунцобрана који штити 
од кише. Детаљно прорачунавам проценат могућности новог пада, 
гледајући у одсјај мокре стазе која води ка соби. 

Лагано, али неприкосновено, упадам у стање панике. Секвен-
це пада и прелома се генеришу. Гушим се. А можда је то и од влаге, 
а не присилних мисли. Кристалише се потреба – неопходна ми је 
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помоћ. Не верујем да су ми обе штаке довољне како бих се безбед-
но спустила од ресторана низ низбрдицу. Доле је пут који води у 
вилу Србија. 

За столом поред, упркос свему, опстаје група мушкараца; је-
дан доминира гласно причајући. Остали се укључе у разговор, али 
не чујем о чему причају. Њега чујем јасно – свако слово. Помислим 
да је можда наставник, па из чисте деформисаности професијом 
подиже тон кад говори о важним стварима. Опет – чини се да ве-
рује да је све што каже јако важно. С погледом упртим у две моје 
штаке, не покушавају да ступе у комуникацију.

Другарица с којом сам делила кафански сто шаље телефон-
ске поруке и брине. У једном тренутку тврди да је киша утишала. 
Каже да је прави тренутак да се оде. Прогнозира – киша може па-
дати целе ноћи. Она је искусна жена – верујем да су њени страхови 
основани.

Посматрам мушкарце за суседним столом, онај ко гласно 
прича најкрупнији је и делује сасвим покретно. Ипак треба помно 
испитати дијагнозе. Наметљиво се укључујем у њихов разговор. 
Као већ искусни пацијент (колега/ колегиница), супротстављам се 
гласно изреченом мишљењу на неку уобичајену тему. 

У једном тренутку, неминовно, прелазимо на дијагнозе. Прво 
ја кажем своју, без сувишних детаља. Надовезује се студент, има 
исти проблем, само је њему уграђен који шраф мање. Он није до-
бро решење, још увек користи две штаке. Човек поред њега каже 
да је поломио бутну кост, и он је ризичан, закључујем. Чинило се 
да није, користи само једну штаку. Младић слабог вида у ћошку 
ћути, ништа не прича. Крупни човек снажнога гласа није настав-
ник, већ шофер оперисане кичме, 

Објасним свој проблем и замолим шофера да ми помогне. Он 
се нашали да би ме можда испратио Зоки, младић у ћошку који 
ћути. Тада први пут обратим пажњу на његову загонетну појав-
ност. Зоки носи наочаре са јако дебелим стаклима. Смејући се на 
начин како то чине деца с посебним потребама, показује одуше-
вљење идејом. Само, Зоки је скроз непокретан, у колицима је. Не 
може чак ни да прича и тело држи на један сасвим неприродан 
начин. Слутим да ће неко од присутних Зокија одвести до собе. 

Шофер је буквалиста и само ми помаже да сиђем низбрдо. 
Идем ка соби, по равном, губим снагу од високог сјаја бетонских 
плоча које воде ка Србији. Апдејтујем се енергијом колеге који је, 
довршивши испијање шприцера, дошао до банкомата. Степен ње-
гове радости и расположења достиже ниво еуфорије. 
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Слутим, сасвим погрешно, да је вечерас дејство алкохола било 
наднаравно. Док узима нову количину новца са банкомата прича 
ми како ће му сутра доћи породица у посету. Још увек дрхтим од 
погледа на кишом углачане плоче. Покушавам да направим кон-
такт са животом – да живим у категорији споменара. Живи сам све-
док како мале ствари, у бањским условима, могу да обрадују. Да 
учине човека дубоко и искрено срећним. 

Од те вечери примећујем Зокијево постојање. Зоки је само-
сталан у кретању колицима. Сасвим добро контролише команде 
својих колица са електромотором. Увек је напољу, сам је и нешто 
истражује. Понекад се залети за неком девојком која улази у тера-
пијски блок који води ка у брду уграђеном стационару. Тамо бо-
раве они млађи. 

Зоки ипак највише времена проводи у централном делу бањ-
ског трга. Лагано и пажљиво кружи око скулптуре купачице. До-
лази и дању, док око ње лете млазови воде из фонтане. Ту је увече 
када звукови воде утихну, а заједница инвалида се спрема за рани 
починак. Загледа купачицу са свих страна. Сваког дана то чини 
изнова, приближавајући јој се и одмичући од ње. Врло је студио-
зан у томе, а онда некуд одјури. Јасно је да купачица није једини 
извор његовог интересовања, за којим непрестано јури својим бр-
зим електричним колицима. Јасно је и то да му оно за чим хита, 
изнова и изнова нестаје из видокруга.

Једном сам га чула да испушта страшне неартикулисане зву-
кове који као да нису од овога света. И то све гледајући у купачицу 
из профила када ниједан женски атрибут није био јасан у његовом 
видном пољу. Овај тренутак Зокијевог усхићења био је узнемиру-
јући. И због слике и због тона. После првобитног шока, схватила 
сам да је Зоки пронашо савршенство. 

И Зоки је схватио да Купачица у центру круга јесте наднарав-
на драгоценост. И то не само зато што је творевина једног уметни-
ка. Нити зато што су њене црте лица правилне и лепе, што је њена 
коса дуга и густа. Зато што смерно гледа ка земљи (и кад је нага) 

– као права женствена жена у мушкој визури.
Савршена жена, ухваћена у тренутку грациозног покрета, 

потпуно је одвојена од околног света. Томе није разлог само мате-
рија којом егзистира, већ и суштина њене појавности. Жена од ка-
мена савршених пропорција и пути једина је без икакве дијагнозе. 
То је у бањском окружењу наднаравна драгоценост. Овде постаје 
јасно да између бити жив и бити болестан, на неки од безброј на-
чина, стоји знак једнакости.
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Стефан Елезовић

ЏЕЛАТИ
Одуговлачим, не напушта ми се ова скучена просторија. Простор 
између четири зида испуњавају тешки издисаји у којима се оно 
неизречено из полутаме бића лијепи по ћошковима. Влага полако 
осваја таваницу, и у све већој мјери посједује собу. Све мање вре-
мена проводим ван тог сопственог окна. Уцртавам на мемљиву 
површину значење свих мојих одступања, из тривијалних разло-
га, од онога у шта сам истински вјеровао. Иако не видим никакав 
разлог било какве привржености иједној локацији, ту собу и наш 
трг рачунам готово породицом. Буни ме чистина, простор који 
се отвара погледу дјелује крајње неприродан, у оку човјековом је 
дрво, а шума је тек умногостручени одраз тог истог дрвета. Наш 
трг, на којем се одигравала наша младост кроз псовке и повике нас 
дјеце без надзора у украденим моментима у повратку из школе, 
или у оним сусретима данима под умањеном пажњом родитеља, 
сада је украшен дрвеном конструкцијом нарочите намјене. Шуми 
је нађена намјена, потпуно неочекивана, управо супротна функ-
цији дрвета која се огледа у произвођењу кисеоника. Од дрвећа 
су настала вјешала; прецизан строј којем је намјена управо прекид 
довода кисеоника у плућа живог бића. Повезала нас је близина. 
На тргу сам присутан у току сваког извршења пресуде. Осуда се 
шири површином трга попут пљесни у мојој соби, само што ту не 
почиње на угловима, него се накупља у средини, и шири кроз очи 
присутних, радозналих, призором заокупљених суграђана. Попут 
већине њих, не слиједим траг одважних, али их гледам како се гасе. 
Углавном, уживам у томе. 

У затвореном проналазим оправдане разлоге властитом сне-
бивању, тако да понекад слутим како нисам од оних способних 
за трпљење. Затвореност какву нуди трг безмјерно олакшава моје 
постојање казујући ми да нисам сам, да мимо мене постоји много 
већа затвореност, и да је, не тако далеко, слично мени много људи. 
Та је затвореност централна, општа. Изолован попут трга, који за 
разлику од свих улица – отока нуди једну изворност, константност, 
приступам свему из своје дубине, изворности, примодијалности. 
Не праштам себи, па вјечито напредујем, помогнут гравитацијом, 
у намјери да окончам своју извјесност – осуђујем се за гријехове по-
чињене против себе, за поступке којима сам потчинио властитост 
неумољивим агитаторима више идеје, тоталног смисла, општег 
интереса. Не праштам себи, па скончавам, врло постепено, одуми-
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рући као свијест о потиснутом сјећању. Подстичем лични кошмар 
да бих се открио самом себи као наивна дјетиња жеља која се не 
обазире на другог, у којој постоји само предмет жеље и глад, јер 
та жеља вјерујем лежи иза свих намјера. Тај судски процес у коме 
сам судија, тужилац и осумњичени није јаван, скривен је од очију 
публике, одијељен од свијета како спољашњост не би утицала на 
цијели тај случај. 

На тргу осјећам олакшање јер долазим до увида да је мој 
случај, моја пресуда ипак само моја ствар, и да казна и цијели тај 
процес никоме не служи за разоноду, никоме не доноси осмијех. 
Уопште, моја појава никога не узнемирава, не узбуђује и, реално 
узевши, промичем, савршено непримјетно, између самодопадних 
гримаса густо набијене масе. Ипак, гледајући све те људе, на скова-
ној градској позорници, како пропадају везаних руку, и како им се 
у поглед утискује жиг морално прихватљивог, и друштвеног мира, 
помишљам како треба заслужити такву казну, и да сам гњида чвр-
сто везана за подножје длаке. Можда случајно, испада да трг има 
исто значење мени као што има граду. На том мјесту се одмотава 
клупко које води из лавиринта сачињеног од стамбених објеката и 
бедема. Ту град проналази свој мир којем се у цјелости приклањам. 
Градски мир су наши мирни погледи устремљени на одметнике 
који плачу. Њихова невоља је посљедица њихове надмености. Ми, 
потчињени, покорни, проматрамо све те синове и кћери како саго-
ријевају, и како се гасе, и уживамо што смо толико дубоко у својој 
вјери, улози проматрача, у чињеници да се тако нешто нама не 
догађа. Опрезни смо, цивилизовани, опасни и скривени маскама, 
иначе ће зараза да се прошири. Што сам више напољу, то сам више 
мртав јер гледам друге који су све оно што ја нисам, и оне који су 
све оно што бих ја желио да будем.

Вјешање је, у правилу, резервисано за празник, али у посеб-
ним околностима умије бити и радним даном. Вјерујем да је разлог 
тога обиљежавање светковине, давање нарочитог значаја светко-
вини. На такве датуме приноси се за жртву узнемирена савјест, и 
дарује се спектакл гладним крвавим зјеницама опуномоћеника 
јавног интереса. Ево, сриједа је и прилазим вратима. Данас се вје-
ша једна омања група навијача, подгрупа или подскупина, која је 
извргла руглу једног омањег локалног деспота. Ниско позициони-
рани грађани нису се на вријеме забринули за своју добробит, па 
ће бити санкционисани. Свједочићемо још једном учењу лекције 
на агори. Шарени, правилан поредак прецртава се на гледалиште. 
Људи свих узраста, боја и доби једнодушно приступају заједнич-
ком обреду; лицитирању истине и смислености. Свима је правил-
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но усмјерен поглед и покрет усклађен, одржавају прописну ди-
станцираност и не осврћу се без пријеке потребе. Један сам од њих 
чим нисам један од оних у које данас гледамо. 

Публика је већ нервозна, ближи се моменат суочавања. Њих, 
напокон изводе, везаних руку и покривених очију. Гомилом се 
покренуо шапат; подсјећало се на злочин и потврђивало се њихо-
во сагрјешење. Омче су им поставили на вратове, а ноге на кладе. 
Кренуло је суочавање, читало се за сваког појединачно; шта је по-
гријешио, и шта је за живота чинио. Сви они су имали да пристану 
на казну, да се отисну у мрак с кладе на којој су стајали. Мудрост 
таквог начина извршења пресуде огледала се примарно у неми-
новности. Појединачно, моћ човјека је ограничена, и, без изузет-
ка, издаће га слабост његова тијела. Тако се, првенствено, фалси-
фикује воља осуђеника, јер испада да напослијетку сви пристају, 
иако, мора се признати, ријетко ко не одуговлачи. Они, пак, који 
одлучују не чекати, који јуре у крај, за јавност, тим својим чином, 
потврђују легитимност пресуде. На исти начин, оним вјерујућим 
се продужава агонија, јер њиховом је тијелу задатак да издржи ко-
лико је могуће како би пригрлили рај, јер њихов скок би био и 
одрицање, а њихова казна би постала вјечна.

Ријетко се дешавало да осуђени одуговлачи или да настоји 
остати што дуже усправан. Наводно је био један који је издржао 
цијели дан, да би га наредног напустила снага, те се и он стропо-
штао. Дуго ми није било јасно због чега се тек тако, без ријечи, без 
повика, повинују изреченој казни, док, напокон, нисам разумио 
да, док они одлазе кажњеничком смрћу, ми настављамо живјети 
кажњеничким животом. Као што су пристали да учине дјело ври-
једно осуде пристали су и да испаштају због тога, тако, они осуђују 
нас као што и ми њих осуђујемо. Остављају нас осуђене за наш 
кукавичлук.
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Томислав Ђокић

КЛЕТВА
Изможден тешком болешћу, претворен у живи костур у рано јутро 
Никола се подиже с кревета и рафално се закашља, као и увек. Но, 
овога пута не стиже да врати главу на меко узглавље. У тренутку 
када му жиле на танушном врату набрекнуше, кад му се бале сли-
ше низ шпицасту браду и када му кашаљ беше најјачи, одједном 
се скљока на под и клону као лудајар усред јулске жеге. Његова 
грбава ћерка Каћуша очајно врисну не знајући, у паници, шта да 
чини: да зове комшије, или Хитну помоћ.

Да је имао бар мало снаге, да није био пред амбисом смрти, ће-
лави Никола с обручем ретке, седе косе изнад ушију, тог тренутка 
би горко схватио да га управо стижу божја казна и људске клетве. 
Истовремено би га опекла жеравица савести и најдиректнија лична 
кривица што му унук Горан (син грбаве Каћуше) нема деце и што 
му брат Вељко још шездесет девете ударио колима у храст поред 
пута и ту заувек остао. Не каже наш народ џабе: ”Отето, прокле-
то!” А отимао је Никола и те како! Дабоме, у време кад је био (све)
моћан! А био је он сила пред којом су и најбољи сеоски домаћини 
дрхтали и склањали јој се с пута! Он, нерадник и јебиветар, коцкар 
и свађалица, имао је моћну песницу: „петокраку”! Још од четрдесет 
четврте потезао је тај „буздован”, а њиме се нарочито размахао по-
сле четрдесет шесте, односно после „устоличења” црвених. Мотику 
није баш волео, али је волео да пева, силовито, громогласно.

Да скинемо јарам клети,
да живимо к'о Совјети!

И чуо се његов глас, чак до Среског комитета! Постао је Никола 
цењен партијски кадар, перспективнији од гласа сваког другог зе-
мљака. Попљувао је он благопчившег деду Аврама, бившег тутора 
у сеоској цркви, протерао из куће и крст и икону, а на велика вра-
та унео срп и чекић. Јесте, славио је и неку врсту „славе” (за своје 
партијске другове), али без попа и босиљка, без крста и славског 
колача, без свеће и рођака. А био је увео нов модел „сеоског” оби-
чаја. Пшенични хлеб ( не славски колач с отиском крста) секао је уз 
нову, комунистичку „молитву”:

Тито, Стаљин,
колач на половин‘!



С
К
РИ

П
ТО

РИ
ЈУ
М

69

69

69

То није био само нов иде(олошки) поклич новог доба, већ и ирони-
чан обрачун с оним старим, „превазиђеним”:

Во имја оца, и сина,
и свјатаго духа, амин!

Тај исти Никола, кога су сељаци (иза фиронги и зидина) поспрдно 
звали „Николај”, био је ударна песница Партије при спровођењу 
реквизиције. Пролетерска држава задужила њега (боље рећи, село) 
на толико и толико, а његова је ствар колико ће коме да одреже. 

„Ти тол‘ко жита, ти тол‘ко меса, ти тол‘ко раки‘е, ти тол‘ко вуне, 
ти...!”

Био се окомио на најбоље домаћине, на предратне газде (сада 
„кулаке”), које њега, ленштину и пробисвета, ни за слугу нису хте-
ле. Ко те пита да ли имаш толико, и да ли, упште, имаш?! Чик 
да неко писне! Снађи се како знаш! Јер, над бичем Николајевог 
гласа не само што стоје невидљиви а увек присутни срп и чекић, 
већ лебди и застрашујућа сенка ОЗНЕ и УДБЕ Уосталом: – Ко неће 
попа у руку, он ће попади‘у у тур! Другим речима, ко неће милом 
да испразни амбар и тор, он ће то исто да уради пошто му удбаши 
наживо ишчупају бркове, или пошто му кичму „дотерају” да „не 
ваља док је жив”. И празнили су сељаци амбаре до прашине на 
поду. Неки Јеврем Настасов, некад међу богатијима у околини, по-
сле „акције” удбаша млео је кунине (уз шаку-две кукурузног зрна) 
и кроз сузе давао својој гладној дечици. У авлијама, где се некад 
ширио (од)јек и блејања, и мукања, и гроктања, завладао је потпу-
ни мук. Није Николај имао сажаљења ни према коме, осим према 
својим црвенима. Уосталом, сажаљење и извршавање партијских 
задатака не иду руку-подруку. Њему, кадру од поверења, било је 
важно једино оно што кажу „они горе”. На „оне доле” није се оба-
зирао. Зато је и доживљавао брз успон у партијској хијерархији.

Увреме Резолуције ИНФОРМБИРО-а Николај се брзо пре-
стројио. Оно „Ј” из имена лако је одбацио као змија змијску кошу-
љицу. Његов „славски колач” више није био „на половин”, већ цео, 
пошто је отпала друга „половина” : Стаљин! Дабоме, са зида њего-
ве собе, док си рекао „бритва”, нестала је слика брке са зализаном 
фризуром, оног истог који је био „чврста” гаранција да „Америка 
и Енглеска биће земља пролетерска”. Остала је само Титова! Једи-
но што није могао да уклони било је ћеркино име (Каћуша), до-
дељено јој не од кума, већ од оца, по оним истим „каћушама” које 
су победоносно докусуриле Берлин! Тај „реп” није могао да укло-
ни. Сад се Никола(ј) заклињао само у једног „Бога” и настављао 
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да „извршава задатке”. Он је био и остао идеални војник Партије 
и револуције.

Ни крива, ни дужна, Николајева Каћуша целог живота се 
стидела свог имена. Није могла да га сакрије, али га је, желећи да 
га десовјетизира, преиначила у српско „Ката”. Па ипак, из личне 
карте није могла да „протера” Каћушу, нити да је „скине” с језика 
злобних сељана, који су „због Николе мрзели и светог Николу”. А 
кад сутрадан Никола издахну, вест за тили час допре и до најуда-
љеније куће у селу. Сељани помињаху не само Николајев „грех” 
и своје клетве, безброј пута изречене, већ и његово „предсмртно 
покајање”; а они којима је најокрутније стао на жуљ, лансираше 
лаж да је „поп одбио да га исповеди”, јер „таквема не гине пакао”. 
Међутим, највише ликоваше стари Војкан, вршњак Николајев. Он 
не каже да је Николај умро, већ да је „липцао пас”. Осећајући да је 
тек сад, уз помоћ божје руке, измирио старе рачуне с Николајем (и 
то с каматом), кроз измаглицу прошлости, која се полако разилази-
ла, сећао се далеке, 1950. године:

„То лето ‚ва цркотина беше сила голема! Бог, па он! Ни на сен-
ку неси смео да му нагацаш! У варош онај злотвор Трнчевић, шеф 
УДБЕ, у село, он, Николај, њигова десна рука! Ако шушнеш, обрао 
си бостан! Започели црвени пред С‘тога Или‘у да зид‘у шталу за 
месну Сељачку радну задругу. ‚Оће УДБА најбољи домаћини да 
натера у њо ки овце у тор. Људи се отимљу, брину за сво‘у главу. 
а они „бунџи‘у” у‘вате, запну у подрум, па би‘у цео ноћ! Некад 
би‘е један-једини! Сам‘ промени капу (качкет место титовке), па 
настави. Кад сазидаше ту зградурину, прекај реке, на туђу њиву, 
дабоме, затреба им грађа за кров. Они – они право у мо‘е! У мој 
браник, у мо‘у дедовину! Тестере и секире у руке, па у туђе, ки ди-
вљи вепрови! Сечу они пред мо‘у колибу најдебље церје, а њини 
коњи фркћу и балегају пред мој бунар; наврћу влашу и смеју се. А 
ја – да пресвиснем! Ни нос не смем да протнем кроз прозор! С је-
дан прс‘ Николај мог‘о да ме испрати на Голи оток! А и децу мог‘о 
да ми упропасти, кућу да ми запали! „Народни непријатељ” је на-
родни непријатељ! Грђе него да кажу да имаш чуму! Зато ја ћутим 
ки заливен. Завучем се у собу, па ред плачем, ред пцу‘ем у себе, 
ред пи‘ем раки‘у – да се смирим! А титовци – разносе ли, разносе! 
Туђ мал, туђу дедовину! А једанпут лепо видим кроз виронгу како 
се врћ‘у у село. Пуна кола трупци, мо‘и трупци, а напред белци, 
исто отети! Ова‘ исти Николај насред кола, а уз руду турио руме-
никаша, да му свири, да га весели! И мен‘ душу да кида, дабоме! 
Развуку‘е свирач и попева му, а скот сам‘ витла с црвен барјак, под 
нос ми набива тај проклети срп и чекић! Прави срп ни вид‘о ни‘е! 
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Изазива ме д‘ излетим, да „ланем”, да сам узнем „карту” за Голи 
оток! Ал‘ ја издржа‘ некако! Како, то сам‘ ја знам! А после неки дан 
сретне Николај на сокак мо‘у Стани‘у:

Ел ти криво, Стани‘о?!
Ма јок, што ми криво?! – брани се она лукаво, а кад ју прекипе, 

не могаде да се уздржи:
Кад сам се удавала, мој Воја беше јединац. Сад има „браћу” 

кол‘ко ‚оћеш!
Да сам то рек‘о ја, био би‘ одма‘ готов, ал‘ њојзе, жене, опрости.
За народ, за народ даваш, Стани‘о! – „објасни” он и крадом 

намигну једнем, исто таквем.
Кад сутрадан пуче глас да ће Николај (по сопственој жељи) 

бити сахрањен без попа, село се изненади.
Мог‘о би он и на сточно гробље! И ни‘е заслужио ни крст, ни 

опело!
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Јелена Марићевић Балаћ

НЕБО БОЈЕ ШИПКА
(Бојана Кулиџан Громовић, Небоглед, Бранково коло, Сремски Кар-
ловци, 2021)

Небоглед је прва песничка књига Бојане Кулиџан Громовић, орга-
низована у три циклуса, андрићевски интонирана: „Свемири”, 

„Отета авлија” и „Жена која снива”. Пишући у слободном стиху, 
стилски разноврсно, песникиња гради поетичку препознатљивост 
ефектним песничким сликама, гномичним стиховима, иронијом и 
поентама. Као репрезентативан пример послужила би песма „Из-
међу”, која отпочиње дистихом: „Кућа, између цркве и џамије / ту 
су ми богови прве комшије”, а завршава иронијским обртом који је 
уједно поента: „Кућа између цркве и џамије, / а нема тог бога који 
ће да помогне.” Будући да је 2014. године мастерирала на теми 

„Фолклорна имагинација у Нечистој крви”, у књизи се проналазе 
трагови, премда ненаметљиви, српске народне културе и оног фа-
тума који прати јунаке Боре Станковића. 

Егзистенција лирског субјета могла би се одредити наизглед 
безизгледним тражењем пута до куће или преиспитивањем могућ-
ности да се она изгради. Стога је субјект помало налик на Ивицу и 
Марицу, пошто „корача по глазури торте, / шарене слатке мрвице 
падају с неба”, а „неко је појео знакове са пута” („Луткица”). Кућа 
је лајтмотивски и архетипски премрежила збирку, а из подтекста 
се назире позната Станковићева реченица „Горе је високо, а доле 

– тврдо”, коју изговара Коштана. Лирска јунакиња загледана је у 
небо, али кованица „небоглед” по којој збирка носи наслов, има 
амбивалентну природу. Поглед у небо није довољан, јер он није 
гаранција да ће се пронаћи Бог и изградити дом. Зато се она може 
читати и као „не-бог-лед”, који мора да се превлада јер је ознака 
за хладно постојање у времену и простору обележеном ништењем 
Бога. 

У том погледу сигнификантна је песма „Малтерисање погле-
да”, којом се сугестивно полемише са митом о Сизифу: „Камен по 
камен / истроши леђа, / зрно по зрно / скупљају се мишеви. // 
Мрави подижу кућу / на неки виши ниво.” Иако човек личи на 
Сизифа који узалудно носи и котрља камен, он ипак није вечан, 
као ни његово здравље. Тако је и скупљање зрна узалудан посао, 
ако погачу нема ко да испече. Мрави су прави учитељи, јер су ме-
тафоричка манифестација смислене и божанске градње у којој 
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учествују како породица, тако и читав колектив. Дакле, лирски су-
бјект хришћанског Бога проналази у мравима, а Његово одсуство, 
тематизовано у више песама, чини се да се односи на паганске и 

„вај-фај” богове и стаје у семантичко језгро књиге Једење богова Јана 
Кота: „И у бога испсованог (...) У оно што је остало од њега / Након 
што су га раскомадали / Преписивачи спаљених књига” („Препи-
сивачи”) и: „рециклирали су бога оца / народ и отаџбину” („Ре-
циклажа”). 

Конституисање Куће и проналажење Бога у Њој, одговара ба-
рокној метафори тврђаве чије су куле Вера, Љубав и Нада. Иако 
делује да су сви мостови спаљени јунакиња каже: „градим поново 
мост / напорима душе” („Сан у ријеци”), а „кућа на пола пута” 
(„Мјесто пребивалишта”). Песникињино вјерују види узданицу у 

„Небеској куварици”: „Знаш, рај је супер мјесто. / Тамо моја баба 
кува сутлијаш / и пече уштипке”. Ако је Бог кућа, огњиште и кујна 
су њен рај. 

За том Кућом ваља трагати „дубоко у нама”, што се сугерише 
дискретним алузијама на песништо Васка Попе. Његова Усправна 
земља проналази свој еквивалент у имагинирању својеврсног „ус-
правног неба”, па се тако може рећи како су земља, небо и кућа у 
вредносном погледу мотиви који спадају у исту категорију. У овој 
равни збирке није без важности однос према родољубљу. Чини се 
да се кућа у туђини не може изградити и зато песникиња рачуна 
са Шантићевом песмом „Остајте овдје”. Како је рођена у Мостару, 
традиција на коју се наставља добија и на симболичком и на кон-
кретном плану: „Дух срушене цркве стоји стамено крај гробља, / 
одзвањају звона да те пробуде, / а ти спаваш и знаш: 'сунце туђег 
неба не грије'.” („Порука”)

Дијалог са познатим мостарским песником, Алексом Шанти-
ћем, не исцрпљује се само на овом примеру. У песми „Небоглед у 
свемире” која отвара збирку осећају се деликатна стања и осећања 
лирске јунакиње, уроњена у Шантићеву „Једну сузу”. Мотивско 
поигравање песника српске модерне на плану етимологије (грана-
та и нар) присутно је и код Бојане Кулиџан Громовић, али преко 
синонима за нар – шипак. На тај начин иронија се потврђује као 
једно од доминантних стилских средстава, јер шипак у жаргону 
представља обележје за ништа. Уједно, створена је значењска бли-
скост између мотива главе и дома, јер „из распукле главе” лирске 
јунакиње „просипају се зрна шипка”, а „обескровљен дом брани 
се од цвата распуклих граната / гласовима предака”. Језичка сино-
нимија се претвара у бинарну опозицију (шипак – граната). 
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На тој антитетичкој размеђи укрштају се и љубавна и родо-
љубива раван књиге, која добија још један потенцијални слој. Он 
је донекле видљив када се збирка Небоглед контекстуализује са Па-
раџановљевим филмом Боја нара, у коме се сликовито и лирски 
упечатљиво преплиће тема домовине са љубавном чежњом. Пе-
сникињино име Бојана, уз „цват распуклих граната”, штавише, 
комплементарни су са насловом филма, а карактеристичан мотив 
нара који је синегдоха са Јерменију, постаје симболички знак за пе-
сникињину кућу. 

Женска позиција певања сврховитост проналази у томе да 
је жена отелотворење куће, што је, према тумачењу Новице Пет-
ковића, Станковићева Софка. Њен развој и лепоту прати лепота 
породичне куће, док пропадање породице и копњење јунакиње 
одговара оронулости куће и њеној пропасти. Због тога је трећи ци-
клус песама највише обележен љубавном тематиком, а метафора 
огњишта семантички се усложњава „огњиштем љубави”. Лирска 
јунакиња твори неологизам „Тијање”: „тамо смо Ти и Ја / када ни-
смо оковани бетоном. / Тијање је са нама умјесто тиховање поста-
ло Ми, Мијање. / У Тијању живи храст (...) Тамо се бодљикавим 
рукама грле малине и купине / слутећи ароматична вина. / Тамо 
изгребаним рукама муж и жена стубове подижу” („О љубави”). Не 
само шипак (нар), већ и малине и купине мешају се са крвљу мужа 
и жене, преводећи их из Тијања у Мијање, тј. из процеса градње у 
изграђено, тврђаву Љубави. 

За обнову и оснивање Куће неопходна је љубав према домо-
вини, људима, човеку, потомству и Богу. А хришћански Бог јесте 
Љубав. Зато је Кућа Бојане Кулиџан Громовић и метафизичка и 
конкретна, а Њено постојање „дубоко у њој” потврда да је гранате 
не могу срушити. Оваква мотивска упечатљивост карактеристич-
на је и за кућу у поезији Алека Вукадиновића, али је у песничкој 
књизи Небоглед обогаћена новим аспектима и женском парадиг-
мом певања.
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Ксенија Катанић

УРНЕБЕСНЕ ЛЕЛЕГИЈЕ

(Душан Поп Ђурђев, Етичко чишћење, Бревијар јутутунских похвала 
лудости, Media art Content, Нови Сад, 2019)

У невеликом кругу врсних српских сатиричара, Новосађанин 
Душан Поп Ђурђев заузима врло истакнуто место. Стваралачка 
личност од интегритета, са елитним познавањем књижевности и 
издашан читалац, прави је мајстор аутентичне сатире. Као сати-
ричар велике интелектуалне оригиналности, Поп је опсерватор 
са широким хоризонтом. Енергичан и бескомпромисан, дубоко 
сондира у наше морално давно посрнуло друштво. Савесним и 
продорним критичким погледом, у карикатуралној и сатиричар-
ској перспективи, фиксира менталитет и девијације појединца и 
колектива. Са много стваралачке савести даје праве социолошке 
студије. Озлојеђен јер је симулакрум запосео нашу реалност, инте-
лектуално је пародира. Проницљиво ниже папрене досетке, исме-
валице, ругалице и слике комичне жестине (Исидора Секулић је за 
карикатуру написала да је „уха дреновина”). Духовит и заједљив, 
мајсторски баратајући сатиром као борбеним оружјем, персифли-
ра и бурлескује садржаје. Вешто прави парадоксалне асоцијативне 
обртаљке које одјекују као праскаве прангије. Одлике Попове књи-
жевно-критичке поетике су и ораторска лакоћа у изражавању, као 
и неусиљени, течни и луцидни стихови, који поентним обртима 
изазивају праве салве урнебесног смеха. У духовитим стиховима 
високе температуре, Поп неуморно усложава своја поређења, ме-
тафорички сажима диспаратности. Никад компромислија, он је 
лиценцијент сатире засићене црнохуморним расположењима и 
песимизмом. У својим сонетним песмама издашно се служи и ин-
тертекстуалношћу. Осмислилац је сонета у којима уплетени ци-
тати међусобно изврсно рикоширају, појачавајући прегнантност 
мисли. Многобројним сатиричарским конотацијама у сталној про-
гресији ка суштинама, Поп умногоме помаже да се разумеју дру-
штво и култура у којим живимо. 

И у друштвено изузетно значајном Етичком чишћењу – неза-
држивом мисленом раду бунтовног звучања – Поп даровито сти-
лизује своје урнебесне лелегије. Настала у преплету перцепција и 
рефлексија, ова збирка сонета је калеидоскопска целина од 5 ци-
клуса: Плава птица, Витрувијево распеће, Корешподенција, Магритова 
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фру/лула, У потрази за каноном, Композиција без композиције, Сенке 
прошлости, Краљевство за коња, Аријаднино клупко (са укупно стро-
го дотераних 65 песама у сонетном руху). Као особен стваралач-
ки дух, Поп је свестан да смо одавно уроњени у свет симулакрума, 
који је на ове просторе донео глобалистички и неолибералистич-
ки цунами. Носећи прометејско осећање бунта, он има завидне 
контемплативне снаге да, усложавајући сатиричарску реторику, 
дијагнозно укаже на кошмарно друштвено-политичко стање у 
освит 21. века. То заправо и јесте етичка и естетска дужност умет-
ника. У једној од најжешћих сатира, Поп офанзивно атакује на 
мане и пороке нашег морално застрањеног друштва, које је дав-
но изгубило тло под ногама. Негујући став интелектуалне ирони-
је, у Етичком чишћењу са много стваралачке енергије подругљиво 
слика очајно стање етички потпуно растројене нације – тоталну 
друштвено-политичку дезинтеграцију. Етичко чишћење је боје-
ва сатира. Ватреним темпераментом, Поп без панцира бије своје 
битке на више фронтова. На сатиричарском нишану је инвалидно, 
духовно обезличено и упарложено друштво. Радо иронично окри-
тикује предрасуде и уске паланачке животне хоризонте. Револти-
ран је и зато што су људи у хроничном дремовном стању. Једном 
речју, очајан због потпуног моралног суноврата данашњег живо-
та. Демаскира и психологију масовног отуђења, опште помутње 
обешчашћеног времена у коме бујају друштвени пороци и у коме 
су морално атрофирали сви односи међу људима (више је кукоља 
од пшенице). Нарочито се бави патологијом морала. Посебно су 
га, као социјални имиџ, оморили корупција и политичка искваре-
ност. Очајан је што бескичмењаштво и полтронство имају велику 
прођу, што је поданичка психологија на високој цени. Посебно смо 
ровашени криминалом који је у рапидном „прогресу”. Притом је, 
као највиша воља у држави, жестоко пародиран закон који се не-
престано ескивира. Етичко чишћење је у великој мери и политичка 
сатира змајевске провенијенције. И у овој збирци Поп стално па-
радоксизира, услојавајући нове смисаоне кодове у сонетне стихо-
ве. У интертекстуалним играма, као у изврнутој перспективи, има 
много урнебеса и прангијања. Подтекстно конотирајући поруку, 
каткад се огласи и тобожњим тоном похвале или наздравице. Али, 
много чешће, Етичко чишћење звучи епитафно, као својеврстан ре-
квијем, посмртни марш савремености. 

Издвајамо јединствен потпури Попових сатиричних стихо-
ва-каравапаја – прави интелигибилни спектакл – у којима има и 
оних са превратничком оријентацијом. Демократски оријентисан, 
провокативан и бунтован, песник са донкихотском енергијом не-
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милосрдно прангија. Упозорава да су колективна свест и савест то-
тално дементиранe, јер је свуд наоколо „мртво море”, из кога се све, 
како се у жаргону каже, посматра из ћутиша: 

И опет без борбе предали смо меч, 
чин суицида је чак и шапутање, 
вазда убитачна би прејака реч, 
а главе ће нам доћи ово ћутање. 

Гневан је јер смо у животној аритмији забасали у ћор-ситуације: 
Пучина плава спава – као заклана, / Вече на кољу и мртво море, / 
нема старатеља наша суза слана – / како преживети све те метафо-
ре. Тишти га духовна летаргија, иритирају умртвљеност, бајатост 
и загушљивост паланчанске атмосфере (треба проветравање): На 
сановник ослоњена глава, / док нагодбу ноћној мори нудим, / моје 
племе сном мртвијем спава, / чини ми се – узалуд га будим. Чеме-
ран признаје да: С главама у облацима, / ко набијеним на коље, 
/ лутамо мрачним сокацима / дуж ове вароши ђавоље. Живо га 
интересује историјска судбина Рода (али и оних одрода од родне 
груде): Ту са заборавом ми водимо битке, / али и с овима из шесте 
колоне, / и нико да призна ко своје губитке / све нас затечене по-
гледом Горгоне. Брину га демографски пад и бела куга, јер нација 
рапидно губи историјски виталитет и идентитет: Окружени све-
тим гудачима, / сабрани под ону шљиву ранку, / незнаним каме-
ним спавачима певамо камену успаванку. Јасно му је да бауљамо у 
мраку, у коме стално прете понор пакла и ватра грома; убодицама 
алудира и на гасне токове: Токови су увек пут до заборава, / а то 
што смо остали без живља, / криви су нам и Дунав и Сава, / ал 
Дрина је, изгледа – најкривља. Зачуђен помодним новотаријама 
данашње генерације – синова отаџбине – и њихових необичних 
адета (још давно – сећамо се – народни певач се вајкао: „Сад су 
људи чудновате ћуди”), иронијски их тачно овреднује: Крв и си-
ликати су потрошна роба, / то богатство бадава смо чували, / јер 
пепо и пра јунака наших доба, / моћни ветрови су давно одували. Вај-
ка се да је фалш и комуникација са комшијама: никако да се оку-
мимо са Европом, као да нисмо европотворна нација! Стално смо 
у дискорду са Европом. Још Љубомир Ненадовић је писао: „Евро-
пе се клима мења, и није на миру, каткад иде Америки, а каткад 
Сибиру”: Тако смо зоном сумрака, / коначно за хоризонт зашли 
/ ко Кадмо празних шака – / ни ми Европу нисмо нашли (Руши-
ли смо ону зидину немилице, / мислећи – свануће нам – ал мало 
сутра, / сад презрени стоје с обе стране жице: / једни би напоље а 
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други унутра. Ишли смо џомбастим путем: Путем суза посртасмо 
и падасмо, / разапети од Европе до Азије, / а милосрђе којем се 
надасмо, / чин је Лонгинове еутаназије. У општој помутњи јада 
се: Враћам се, ево, с европских беспућа, / али вас нигде не видим, 
где сте... / Мајстори, мајстори... то није моја кућа / ал ова проклета 
авлија пред њом – јесте. Разочарање прати очајништво, при чему 
се песник иронично поиграва са тривијалним и са шатровачким 
изразима, са аргоом:

Након силних плишаних револуција, 
које су дизали не храбри него речити, 
после толико вербалних егзекуција, 
ко би рекао да залуд ћемо кречити.

Има ли излаза из безнадежне циркуске конфузије живота? Ова зе-
мља ће душом да дане / кад, тамо неког Господњег лета, / кап живе 
воде из ока кане / и сасушена рамонда процвета. Обилато се служе-
ћи интертекструалним позајмицама, често високопарну термино-
логију укрсти са тричавим садржајем: Свеједно је судбина ил карма, 
/ Востани Сербие јер нема нам спаса, / креће хајка, чује се ларма, / и 
лавеж андалузијских паса. Мучи га горко сазнање да се на све стране 
мафија – стање сасвим хронифицирано (познато је да су сада спорт-
ске дисциплине: рекеташи, мафијаши, зеленаши; на сцени је тај-
кунска економија; очевидно је да је епидемија превара све патогени-
ја: владају профитери и дезертери, бадавани, пеливани, мешетари 
и дембелани, шарлатани и хулигани, манипуланти, малверзанти и 
други циркузанти): Истина о вама свету тајну крије, / ближи сте 
небу што сте више стекли, / вама су златне кајле – инсигније, / због 
вас су се многи Свевишњег одрекли. Често се изражава спрегом уз-
вишеног и прозаичног; уз тонове тобожњег хвалоспева, уз помпезни 
вокабулар химне, примени колоквијалне изразе: 

Кад Божји син је на правди Бога 
одавно већ протеран одавде, 
ко ми што смо са огњишта свога, 
која је вајда од Бож(ј)е правде. 

Док анархоидна ситуација прети да буром све разнесе, а дуб се 
лама и земља баш својски тресе, обара се и на лажне патриоте: 
Спремте се, спремте... зар заборависте, / док сте јуришали са по-
кличем бојним, / сад не знате ди сте, али ни шта бисте, / профи 
родољупци с држављанством двојним. 
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Досећа се у ком грму лежи зец: Све бисмо за песму што имамо 
дали, / и без да ико ишта од нас тражи, / ко Хомер смо у њу слепо 
веровали: / где је бола, или...јада – песма блажи. Добро памти Милосрд-
ног анђела кад је беснео пандемонијум над нашим главама: Памти-
мо вас по забрањеним зонама,/ по шестом и иним априлима, / међу 
облацима у панталонама, / препознали смо вам роваше на крилима. У 
стихове југо-химне иронично удене цитате у којима је учитана нова 
(еуфемистичка) смисаона бит: Оним милосрдним поставило све се... 
/ густо насељено небо над нама... / Нек се сада...буром све разнесе, / ко 
млаћена празна Кумова слама. Свестан је да је све шарена лажа: Бата-
лите сва та празна предсказања, / ни расковник није трава богомдана, 
/ сва су ти предања лудом радовања, / оканте се блага цара Радована. О 
здравственом и санативном систему нема илузија: Богомоља – здрав-
ствена станица, / мало нас лече, мало се моле, / Доротеји – видари без 
граница, / које све ране мога рода боле. Несрећан је јер, откад је раску-
ћавана Југа, стално нам други кроје капу: Тамо где ништа није било 
у реду / и устав се између редова чита, / незвани су дошли да ред за-
веду – / ноћни вукови и они с Вол стрита. Узалуд јеретикује: Не могу 
скупа преврат и етика, / греше ако у историји то траже / бела књига је 
штиво јеретика, / а револуција – шарене лаже. Где је крај слуганству 
и поданству, чији смо таоци и жртве: Вечна кућа нам је под хипоте-
ком, / и земља на хумци нам се отима, /а ми, ко без покрића издатим 
чеком, / све опет галантно плаћамо животима. Резигнативним тоном 
дезилузије констатује: Били смо некада пуни идеала, / вртели се сред 
тог зачараног круга, / не би л нам секира можда у мед пала, / као она 
из Радовањског луга. Обезнађен и сав скомоло, сумња да ћемо икад 
доћи у цивилизовано стање: Слободно ланац среће закључај, / у злат-
ни кавез смештен за стално, / највећи комедијант – несрећни случај, / 
одигро је своју ролу маестрално.

Сонетна збирка трајне актуелности – аутентична креација – 
Етичко чишћење је ангажован прилаз нашој данашњици. У сатири-
чарском пресеку дата је оптужна друштвена критика. Револуци-
онаран у осуди, Поп Ђурђев је створио читав један сатиричарски 
универзум. Својим оштрицама истине опомиње и апелује за про-
меном. Као ангажована иронично-сатирична литература, Етичко 
чишћење нуди пут ка препороду. Тежећи демократизацији и кул-
турализацији данашњег друштва, износи моралне поуке универ-
залног одјека, у чему и јесте хумани допринос ове сатире. И да не 
заборавимо: једино није открио да ли ћемо, ако наставимо истом 
џадом, у историји нестати ко млаћена празна Кумова слама? И да ли 
ћемо, ако нас не утамане неслога и пороци, уопште и претећи за 
под ону шљиву ранку.



А
РИ

С
ТО

ТЕ
Л

О
В 

Д
У

РБ
И

Н

83

83

Љиљана Лукић 

ЗАВИЧАЈ У СНОВИМА И СТВАРНОСТИ
(Ђорђо Сладоје, Модре жилице, Центар за српске студије, Бања 

Лука, 2021)

Некада смо се одушевљавали Пушкиновим Евгенијом Огењином, 
уживајући у необичној форми романа у стиховима, а Ђорђо Сла-
доје нам је приредио задовољство да читамо и први српски роман 
у стиху. Откуд замисао о томе објаснио је аутор у једном интервјуу, 
истичући да је, на наговор својих ближњих и пријатеља, одлучио 
да сјећање на дјетињство и завичај преточи у књижевну форму: 
Након пола века бављења књижевношћу био је ред да најзад и „матури-
рам” макар и у стиху.1Писан у заточењу од наше пошасти короне, 
роман је настајао у некој врсти транса, како свједочи аутор.

Већина писаца носи у себи мисли о дјетињству и завичају, а 
један од таквих је и Ђорђо Сладоје, / Клиња крај Улога у Горњој 
Херцеговини, 1954 /, у чијем су срцу и мислима, посебно у сновима, 
бивствовале завичајне слике све док се нису пренијеле и претопиле 
у овај необични роман. Бојећи се баналности описивања у прози 
свих тих сјећања, писац је прибјегао необичној форми романа у 
стиховима, што је његовом дјелу дало необину драж.

Завичајна поднебља Горње Херцеговине, ријека Неретва и 
разноврсно природно окружење претвориле су се у лијепе описе 
природног амбијента, али и личности које ту живе, необичне и за-
памћене свака на свој начин, веома често са хуморним елементима. 
Префињени лиричар Сладоје је оставио читаву галерију личности 
као: доктор Виденов, поп Брењо, Лендо Мешан, Вид, Душан, Та-
дија, шахиста из аутобуса Центротранса, психопата Бондо, звани 
Месар или симбол власти Мјешина, збир и пријављивач Салкан. 
Роман је, ипак, добио име по Шаћку Шатари кога „красе” модре 
жилице на уву.

Као (други) ,мото у овом дјелу Сладоје је написао: Свака слич-
ност са стварним личностима и догађајима неизбежна је и безазлена.У 
већ поменутом интервјуу Сладоје је, на питање да ли су лично-
сти из овог романа аутентичне, одговорио: Они су ме најгласније и 
најупорније „наговарали” да напишем ову књигу...Многи су под правим 
именима, а неке сам ипак морао да „прекрстим” да ме неко од њихових 

1  Драган Богутовић, „Песник Ђорђо Сладоје о роману у стиховима Модре жилице, завичају, 
језику и писму”, Вечерње новости, 22. јун 2021.
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осетљивих потомака не би пресрео и „и критички се осврнуо”, онако 
интердисциплинарно.2

Ево шта пева Сладоје о својим шеретима: Свакаквих чуда на све-
ту има / Ал нема више оних шерета / Који су знали да се смеју / Једнако 
себи и другима / Као – лака му земља – Душан / Који је умео да одвади / И 
боној души кап терета. Живећи у неимаштини и свакојаким поша-
стима ти људи су, својим хумором, својом ведром природом, над-
машивали све недаће не дозвољавајући да их живот уништи. Тако 
пјесник памти и Фоку који му је говорио: И немој да идеш у кафану 
/ Јер је кафана страшна фронта, гдје се људи често побију па ће га 
метнути за сведока. Али у кафани је чест гост Тадија, познат по томе 
што је здељао јарам само за једног вола јер ће тако да ушпара / За по-
резника и шумара. Остала је прича о Тадији који је, кад је бануо у по 
дана шарени буљук Талијана, средио њиховог старјешину иза штале, 
а онда молио крчмарицу Гару да живне оног кога је претукао и за 
којим је он почео да плаче и заувек се окани пића.

Посебно интересантна личност је Лендо Мешан, произвођач 
народног смеха, који никога није бендо као и Шабан, ситни сеоски лопов 
и велики фантаста који се хвалише како је ударио у точак ероплан 
што се спустио ниско, али му је при том однио штап. 

Међу ликовима је и Халил Барац, вјетрењак стуха, за кога се 
говорило да је напрасит, хурљив, злица да је бацио бомбу на оца и 
стрица, а он је причао да је гађао своју тамооницу јер јој се хвалио 
да је његово све што је некад било бегово, а она му одговорила да 
је гољо и фукара. Дјечаков отац и Халил сретну се сваког дана, раз-
мијене дуванкесе: И све пушећи шиљкају се / Око Срба и Муслимана.

Ту је и неки Ћамил, дућанџија што је лајо на Русе па га Станко 
ударио лопатом, те На неком Отоку голом већ су га удесили... ///А ми 
му иштемо стално док се он на нас бреца / Да нам покаже једном тог 
малог топлог зеца.

Интересантнан је лик управника поште Радоја који је: задриго 
смркнут и увоштен / и кога од ученика нико не смије да пита има 
ли за њих поште: док слушалицом црном млати / И туче печатом као 
маљем. Дјечаков отац добија пакет из Аустрије од Богољуба који 
шаље хрпу безглавих црних ексера / Искривљених и зарђалих којима се 
он хвалио по селу. Потом су почела да стижу писма регрута које су 
мајке наизуст знале као народну пјесмарицу. Док су војници писали 
да им је тамо врло лепо, за домаће становништво ништа осим снега: 
Не памти нико кад лепо беше / И узалуд смо Маршалату / Писали жалбе 
и депеше. 

2  Исто.



А
РИ

С
ТО

ТЕ
Л

О
В 

Д
У

РБ
И

Н

85

85

Запажена личност је доктор Божидар Виденов који је прије 
рата играо за БСК, али му је ту неко смрскао чашицу на кољену 
и зато мора да се придржава штаке. Он у малој амбуланти сриче 
дијагнозе. Кроз слушалице види сваку бољку и рану, дијели табле-
те. Дјечак Сладоје и сам је свраћао код њега кад је и његову мајку 
опет из мртвих враћо. Мјештани су сазнали да доктор нема никог 
од рода. Причало се да лежи на парама, али је оставио само убог 
станчић и једва је дотекло за сахрану и мали споменик.

Ту је и поп Брењо који је службовао по Загорју, по Борчу и По-
врши у вријеме пуно страха и грозе / За оног ко је држо до цркве и до козе.3 

Најнегативнија личност је друг Бондо, чувени комесар који треба 
зид незнања да сруши.Тог учитеља звали су Месар и он је тукао чим 
стигне – шта му допаде руку / Ни вола у купусу тако нигде не туку. 
Бондо као за утјеху сваког трећег дана дијели млијеко у праху и 
хљеба бјелухана.У дјечаковим мислима роје се питања: То чудо у пра-
ху откуд и то постоји – / Како га музу ко то срче и доји. Жеље сирома-
шног дјечаћича исплутавају у молбу: Ти који справљаш млеко и бели 
свет у праху / И делиш следовање по правди сиромаху / Оче наш милосни 
и вазда свеприсутни / Кришом од учитеља некако ми тутни / Тај хлеп-
чић насушни ал нек буде цео / Само једанпут – макар га и не јео. Овим 
стиховима Сладоје се показује као лиричар дубоког интентитета 
који улази у психу дјечијег свијета и описује га на суптилан начин, 
измјењујући трагику дјечаковог живота с његовим, за нас, хумор-
ним елементима. Опјевајући тај дјечији свијет пјесник ће рећи како 
они нису били глупи знали смо све ко воду, али их је учитељ стално 
тукао. Виђали су га и ноћу како на младе кидише воћке и шиба као 
децу. Водећи их на излет наређивао би им да се голи купају у мут-
ном виру и прозебли по хладноћи суше лијежући једно на друго. 
Писац ће завапити: О знам ја добро да вријеме сјећање спира / Ал и сад 
из сна скочим као из оног вира. Пјесник истиче да је касније тражио 
тог страшног учитеља комесара Бонда, али су му рекли да већ одав-
но труне: Ако га тамо сретнем на другу страну прећу / А сада одох ипак 
да му упалим свећу.

Из „структура” власти Сладоје ће издвојити онога што су га 
звали Мјешина. Кад ученици оду у цркву, на њих се у школи сту-
шти општа поруга и онај што га зову Мјешина, говори им да ли 
знају шта чине против народне власти. Пријете им да ће летјети из 
школе и пасти и на поправном. Отада дјеца пролазе крај цркве у 
страху да се црквена звона сама не огласе јер: Не би ни Свети Петар 

3  Након Другог свјетског рата у СФРЈ било је забрањено држати козе.



86

/ Смео да се закуне / Како ће да нас спасе / Кад се Мјешина надме / И тро-
струк пламен суне / На оног ко власт пањка / И мрси му рачуне. 

У градићу је стара вуновлачара, коју зову фабриком врхунац 
наше веселе индустрије. Ту је Срба, који од рођења ћопа а дошао је из 
Пирота. Он ради у вуновлачари, али наздравља из чокања краљу. 
Салкан га одмах пријављује за то.

Ускоро се гради и хидроцентрала и Тито наређује да се Све то 
сместа извиди и премери. Једни говоре да ако огране електрана: Неће 
се разликовати мркла ноћ од дана, док други истичу: Зар неће помрчине 
остат ни цигла шака / И где ћеш после наћи овако финог мрака / Топлог и 
густог и меког као душа – / Пет векова је крвљу мешана ова тмуша. Пре-
ма потопном плану одлучено је да остану звоник и мунара: Ето им 
цркве – и није велика штета. По Аћимовим ријечима изгледа да се 
Неретва не да ником оседлати.

Спомињу Стоју и Остоју које треба уградити у темеље. Анђа 
Ристова, стала у грумен соли, мало сковрчена ко кад је жуч заболи над-
гледа градњу и соколи неимаре. Али пашће и Аћимова теза јер 
доводе буљук Кинеза: Мада су без по муке доакали и Јангу / Храбре се 
шљивовицом и већ пјевају гангу.

У импресивној слици Сладоје се сјећа и ношења Штафете: 
Спасовдан Ваведење или стиже Штафета / Сад свеједно је – тек бјеше 
тмуша свијета... Пјевају Невесињци – а лелек одлијеже / Коњи се сами 
вежу гдје рече Смил-беже. Тешко је наћи тако сликовите призоре, по-
везаност разних догађаја и личности као што је то у овом дјелу. Ко-
лико ритмике, везивања контрадикторних појмова, сликовитости 
и маштовитости у даље наведеним стиховима: Црквица увис звони 
трепере божији знаци / Све остало је просто – субота на пијаци / Збијен 
у црне чизме у врећу мртвих риба /Један виче са бине а сало му се биба 
/ Фочак продаје трешње а поп стимава снашу / И намигује жбиру – рас-
терај ту алашу / И већ циједе пијанце и згоне ибеовце / У црну лимузину 
као на ваги овце. Овај невјероватан спој комике и трагике с описом 
карактеристичног говорника маестрална је слика поете великог 
лирског crescenda. Слика гори бојама и пјева тоновима. А таквих 
слика има много у овом великом дјелу!

Дјечак памти и како му је нека жена, Меовица из Церове, са-
љевала страву, памти сватове који су долазили на олујним коњима ко 
из царске пљачке. Слика свадбе са барјактарем који на вранцу ујахује 
у собу, оног бркатог који из кубуре пуца у лампу, у наћве у буре до-
пуњена је тугом коњовоца и цвокотом невјесте а ту је и онај који 
виче: Срби опет гину.Ту је и разроки дјевер и крастави женик и кум 
који намамљује стрину / Да због нечега оду до сјеника. Тако су отишле 
одатле Јованка и Борика а пјесник ће рећи да је њиховим одласком 
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отишао и дио његове душе. Опјеване су и славе на које су долазиле 
неке жене са буљуком дјеце. 

Сладоје ће посебно импресивно опјевати Центротрансов ауто-
бус, који је саобраћао од Сарајева до Улога и који су звали пошта. 
Возач је дијелио карте као ордење. А ко за кусур приупита / Тражи 
од њега извињење. Утом митском аутобусу, препуном путника, који 
стварају невиђену гужву, уз задах испарења путничких одјећа и 
обућа, јавља се изговор ијекавице који нечим драгим мироточи. Ту 
је кондуктер Аљо као извађен из туршије који је истиче да није ви-
дио већег чуда од Улога и Уложана. Извјесни Тмуша с Пресједовца 
знао је да се зналачки прогура кроз гомилу и зауме мјесто у ауто-
бусу.Ту је човјек који стално са собом носи шах и хвали се како је 
дао коња форе Спаском: И због Русије присто на реми, а с Фишером 
не би хтио да игра ни мице јер је тај прзница и злица. Тако иде ау-
тобус тим макадамским путем, са безброј окука а на окуци испод 
Страна само је неки Сабљица мого / Из прве намах да га смота. Једном 
је неки Галинац кроз прозор аутобуса убио вука те су мртвог вука 
ставили у аутобус а путници су морали још и да доплате јер се ваља 

– / Против сугреба и учина. Међу путницима био је и Шаћко Шатара, 
познат по модрим жилицама Пјесник није заборавио ни гурање 
аутобуса уз брдо Рогој, по том макадаму још из времена цара Фрање.

Јака емотивна сјећања везана су за пјесниковог оца. У пјесни-
ковом сјећању јављају се слике како је косио с оцем. Син се сјећа 
како му је отац причао да је са својим исписником Шакетом косио 
те кад овоме из џепа испадне легитимација, отац прочита да је то 
легитимација усташке младежи а да је под бројем осам био и Мла-
ден Шакета.

О оцу му говори сирота Заде. Кад су јој дали козу, неки су хтје-
ли да јој је отму, али Сладојев отац то није дозволио: Дај боже да си 
бар мало на њега налик! каже Заде пјеснику. Заде жали што је Сладо-
јев отац пострадо од фукаре / Имо је силну душу смијем се свим заклети. 
Још један човјек говори како је познавао пјесниковог оца и кад је 
овај већ остарио, понешто му помагао. Човјек се стиди и жали што 
му је то наплаћивао. Јер је овај знао много о животу и свијету : И 
велиш да је умро а нико ми не рече – Лака му земља и шума – из које пиле 
јече. Посебно су лијепе ријечи изречене за пјесниковог оца:Оста 
и отац недопеван / Док сличан тетребу / Склопљених трепавица / Још 
за облаком тражи / Песму над песмама / да је у струне сведе / Да живе и 
умрле / Утеши и расплаче / У ово претпазничко вече. 

Посебан доживљај је био долазак стрица Алексе из Сарајева 
на Ђурђевдан или Божић који је из своје шкљоцаве ташне вадио 
свима поклоне: Па све проточи смехом раскрави и распева. Једном је 
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чак донио и јабуку баба Роси којој нико никад баш ништа не доноси. 
Стриц Алекса одводи малог Сладоја код тетке у Јашу Томић, у Ба-
нат. Ту се настањује у великој кући, у којој уместо петролејке мотри 
ме жарко око. Кад је Тито кренуо из Мостара, Алекса је извршио 
саботажу, па самује у некој кући у Јаши Томићу. Ту је и ђед Јовица 
који пита за све из родбине, али временом почиње да поболијева 
те проклиње Клињу и Чикаго и хоће да оде у Призрен и Витину да 
среди нешто у катастру... Пре но нас Шиптари сатру / И љута Арапи-
ја. И ту не недостаје хумора. Јовица је увијек нацврцан и у пратњи 
неког прасета. Његов друг Петар с Баније разбјеснио се кад су му 
Јенкији рекли да је Никола Тесла њихов и онда је нешто лануо на 
Пупина. Али и Петра нађоше једном уснулог на пртини и нико не 
сазнаде је ли кренуо у Џакарту, у Клињу преко Детроита или у 
Призрен.

Пјесник истиче да не спомиње дјечије игре јер су игре поква-
рили неки ћутљиви мрачни (У чарапама главе) Што игру без крви не 
подносе / Па су нам порушили / И куће и играчке / И нагнали у маглу. Јер 
након објаве да ће вода потопити њихов крај за изградњу хидро-
централе, мјештани се селе на разне стране.Тада и Сладоје одлази 
у Банат. Сјећа се скијања и скија које му је склепао стриц. Дјечак се 
спуштао низ искричаве стрмине у бунилу између звезда. Памти он и 
како су се над њим иживљавала варошка дјеца (у Јаши Томићу) 
а сјећа се и прве смјене Сечањске гимназије и оне коју ће: Много 
година потом / Угледати у белом. Запамтио је и Каришу, који по возу 
за Јашу (Томић) продаје новине а ту је био и немирни Пишта који 
пева свој бећарац и игра у возу те машта: Само да имам коња, Био би 
мали Америка. Једног дана Кариша показује новине и у њима сли-
ку: Убио Пишту Вранац. Пјесник се сјећа и служења војске у Постој-
ни.: Мада рекоше – то је и твоје / Видело се да је њихово / И пре него су 
ону децу / Побили мирно у заседи / И тако дошли – да се памти / До прве 
славе у победи. Али тада су гостили својски војнике јер су све мале 
куће преспојили водоводним цијевима. 

Сладоје уводи у роман и Здравка Миовчића, који ће препори-
чити, заједно са Ђорђем Нешићем, ову књигу за објављивање; спо-
миње Сарајево клето које му је остало залеђено у срцу и Вијећницу, 
што се / Жали да су је тукли / Одозго с Романије.

Сладоје опијева и завршетак живота јунака ове књиге: Душан 
је убијен и нашли су га модра и надута а крај њега опушак жбира. 
Јефто је настрадао док је срп и чекић / на сљеме побадо а Лука је скоро 
погинуо док је то знамење хтио да скине. Пјесников отац страдао 
је од грома, неки од пића: Јовица од рума,/// Груја буква скаши / Павла 
неки ИБ / А остало –наши.
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У овом Сладојевом аутобиографском роману има и знатан 
број женских ликова. Ту је прије свих пјесникова мајка која босиљ-
ком туче / И прети перуником. Његова мајка је добра, блага жена, 
али је више нема и пјесник каже да она вечно ћути / И сјаје под сни-
јегом. Ту је и баба Ђука коју су звали Ковачуша. Пјесник је описује 
са прстима скврченим од реуме, сраслу са штапом, срођену с цр-
нином. Зачуђујуће је како је она из малог, слабог тијела успијевала 
да дозове и оне са седмог брда. Остала је у пјесниковим сновима: Још 
ме пробуди каткад њенога гласа јека / Извија се и светли из таме преко 
века / А кога дозива ко јој се јавља затим / У халабуци света не умем раза-
брати. Међу женским ликовима је и крчмарица Гара а ту је и Јања 
која је донијела из завичаја у нову средину сирну мјешину и дијели 
из ње сир познаницима. 

Сви ови ликови, и још много других које нисмо споменули, 
дочарани су са својим специфичним карактеристикама и дјелују 
животно, упечатљиво и интересантно. Они живе у пјесниковим 
мислима и он их дочарава њиховим аутентичним говором. Већина 
њих није више међу живима и долазе у снове пјеснику као далеки 
ехо неког некадашњег збивања и живљења. Као што нека етно гру-
па и малој цркви о Великој Госпи призива народ ишчезо у маглама 
/ У одјецима звона која потеже нечија невидива рука Док трепти / 
Светлост Свемилосна / И утва заборава / У златној пени плива тако 
се и у пјесниковој машти ређају слике, пуне меланхолије и бола за 
неким, некадашњим животом који је био тежак, али зато кочићев-
ски душеван, благ и човјечан за разлику од живота у новије вријеме 
који је изгубио на елементима човјечности, исконском поштењу и 
природности..

Сладоје гради овај свој роман од сљедећих дијелова: Предговор, 
Увод, Разрада, Упад у радњу, Преплет, Расплитање и Поговор. Предговор 
са поднасловом (Идеш ли тамо) указује на пјесниково сјећање на 
оне Који се не враћају // И у одјеку трају/ Тог нечег што ме зове / Па за 
њим у сну одем – / Идем ти идем роде. На ово се надовезује посљедња 
цјелина Поговор која има и поднаслов (Ту сам) и гдје пјесник пјева 
да треба да пронађе хумке и упали свијећу: Мајци Ујаку Оцу / А 
остало ће Ћук и Гавран / Признати српски уметници / Боље и лепше 
дочарати / И приближити / Будућем читаоцу. Од свих ових цјелина 
најснажније дјелује Преплет гдје је описан већ споменути аутобус 
Центротранса.

Модре жилице су, заправо, ожиљци пјесникове душе који га 
подсјећају на протекле године, дочаране великом животном и 
метапоетском вриједношћу. Посебно треба истаћи елегичне и ме-
ланхоличне тонове при опису пјесниковог завичаја и њему дра-
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гих људи. Пјесник жали за некадшњим временом које му је остало 
у сјећању а дочарава га не само хумором, него сарказмом и гро-
теском. Бирајући неконвенционалну форму, писац је избјегао и 
строги метар и стандардне строфе, па и устаљену интерпункцију. 
Други мото ове Сладојеве књиге гласи: За наше сироте речи што 
ми се у сну јате / Кад већ немају коме у причу да се врате истакнута 
је улога ријечи, причања, саопштавање радње дјела. Зато посебну 
вриједност умјетничкој димензији овог романа даје језик који је бу-
јан, развигорен, маштовит, са много архаизама и провинцијализа-
ма, са ријечима које већина данашњих младих људи не знају и не 
препознају у свом рјечнику.4 

Можда је најбоље сажео значај овог дјела Здравко Миовчић 
испјевавши као рецензентску похвалу овом дјелу три катрена, од 
којих наводимо завршни: У земљи гдје се пјесницима / Као старинској 
ношњи чуде / Док макар један такав има / Бићемо и кад нас не буде.

4  Било би добро, у неком наредном издању, у фуснотама дати објашњење тих ријечи за дана-
шње младе генерације.
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Нађа Дурковић

РОМАН – ПРОБЛЕМ ИДЕНТИТЕТА
(Дражен Катунарић, О роману, Litteris, Загреб, 2019)

Људи не виде свијет пред собом све док им тај сви-
јет није представљен у наративном облику.

Брајан де Палма

Структура књиге „О роману”, зборника текстова посвећених раз-
ноликости и чудесној виталности најевропскије умјетности – ро-
мана (М. Кундера), подудара се управо с еластичношћу те књи-
жевне форме и вишевјековним покушајима да се она дефинише. 

Избор текстова сачинио је Дражен Катунарић, хрватски пје-
сник, есејиста, прозни писац, уредник и оснивач издавачке куће која 
је објавила књигу „О роману”. Писци и теоретичари књижевности 
у тридесет и два огледа разматрају трансформативност, животност, 
кристализацију поетичке моћи, динамичност, бунтовништво, хи-
бридност и податљивост романа као књижевне врсте. Укупан чи-
талачки утисак о књизи на трагу је, чини се, и оригиналног избора 
приређивача – разговор о роману повод је за размишљање о духу 
епоха у којима се он развијао и мијењао. 

Читалачки одговор на зборник могао би почети набрајањем иде-
ја редосљедом како су есеји уреднички сложени у књизи. Но, изузе-
тан утисак који носим о овој књизи на тај начин не бих успјешно пре-
нијела. (Мада, и сам приређивач, фациниран разуђеношћу и обиљем 
феномена, није правио слијед текстова према старости аутора или их 
пак груписао према ужим темама огледа.) Изабрала сам неколико 
стаза којима сам ходала кроз шуму ове вриједне књиге, стално ослу-
шкујући Ека и његове савјете за Шест шетњи приповједним шумама. 

Зашто је роман најугледнији и најозлоглашенији жанр у исто-
рији књижевности? Чему уопште роман? Зашто има седам разлога 
да се не пишу романи и само један, али важан, да се ипак пишу? 
Гдје је роман данас у „литератури без желуца” у доба стварања 
бесмисла и бренда фуфе?, само су нека од бројних питања која 
разложно, често и духовито, износе аутори есеја.

О самој форми и историјату романа
Необичан избор почиње есејом „Размишљања о роману” Маркиза 
де Сада у којем се помиње Аристид из Милета као најстарији ро-
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манописац, чија дјела „Милетске приче” нијесу сачувана, а онда 
се баца на унутрашњу структуру фабуле и нуди савјет: „расплет 
мора бити такав да га догађаји припреме, да буде онакав каквим 
га захтијева увјерљивост”. Дакле он у 18. вијеку има кључ за моти-
вацију у роману.

Тезу о грађанском жанру романа Марта Робер доказује на 
примјерима „донкихотства” и „робинзонијаде”. У прегледном 
есеју „Чему роман” она каже: „Од најугледнијег и озлоглашеног 
жанра домогао се моћи којој можда нема премца, постао је гото-
во једини владар у књижевном животу, животу који је пристао да 
обликује својом естетиком”. Роман је, наводи она, једном заувијек 
поништио неке старе књижевне врсте, присвојио све изражане 
облике, безобзирно користећи све поступке не сматрајући се оба-
везним ни оправдати њихову употребу. И у есеју Вирџиније Вулф 

„Живот у свим облицима” о роману се говори као о најгостољуби-
вијем домаћину, јер привлачи писце који су били пјесници, есеји-
сти, историографи... Робер истиче да се аутор романа служи свим 
средствима да оствари своје намјере, па Хофман, Свифт и Кафка 
своју умјетничку истину темеље на негацији заједничког искуства. 
У исти мах роман је и демократичан и конзервативан. 

Очекивања од романескних умјетничких поступака разно-
родна су. Џон Бенвил у есеју „Лица” говори о умјетничком по-
ступку одузимања, поједностављивања, „незнања” и повлачења, 
насупрот Џојсовој методи додавања. Ролан Барт (есеј „Роман”) од 
ове књижевне форме очекује неку врсту „трансцендирања еготи-
зма”, сматра га великим Уточиштем јер пружа осјећај који се ни-
гдје другдје не може доживјети. Роман је структура или операција 
посредовања, оно што роман ствара није сјећање, већ његова де-
формација.

Филип Мирај, француски романописац, есејиста и друштве-
ни хроничар, размишљајући о томе шта је велики роман каже: 

„Нема великог романа из којега се аутоматски, тренутачно, не би 
дала саставити збирка афоризама. Можда се управо по томе вели-
ки роман разликује од других...” Но, о Мирајевом есеју-будници, 
мало ћу касније, кроз рачвање читалачке стазе.

Како једна синтагма може покренути мисао о смислу роману 
у свом есеју доказује Лакис Прогуидис. Он проналази естетичку 
бомбу изузетне моћи у ријечима Бокачове Пампинеје из „Декаме-
рона” – „а шта ако” и у есеју интригантног наслова „Сусрет који је 
увијек промашен” сматра да је у томе „а шта ако” сажета сва умјет-
ност романа – велики прасак свијета ове форме. Облик романа се 
с временом мијења, преображава, рачва према другим умјетнич-
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ким подручјима, претаче се у другачије калупе, накалемљује се на 
друге облике, но сваки нови лик романа одговара на неко „а шта 
ако”...

Сви аутори есеја који се дотичу форме и феномена настан-
ка романа истичу управо његову демократичност и његову снагу 
(мада и проблем идентитета!). Бруно Маје у есеју „О неким сусре-
тима” помиње снажни и музикални ударац сјекиром, (ко се може 
отети присјећању на Кафку и његову мисао о потреби да књига 
мора бити сјекира за залеђено море у нама!). Е па та сјекира у до-
бром роману засијеца најосјетљивије мјесто наших ништавила, уо-
бичајених перцепција, укоријењених представа, наших припито-
мљених веза и раскида. Ту сјекиру неки од аутора есеја другачије 
називају, нпр. роман као начин дестилирања искуства и дубоке 
сложености смисла (Карен Конели у есеју „Уживање у читању на-
супрот мору смећа”), али је суштина иста – магијски залог аутен-
тичности (Сибила Петлевски), комад истине романа – провјерен у 
свим доступним детаљима. 

Аутори романа
За будуће читаоце књиге „О роману” изабрала сам само неколико 
занимљивих опаски о позицији аутора ове популарне књижевне 
форме: „Оно за чим писац трага када се упушта у фикцију јесте 
положај посматрача.” (Ханиф Курејши) „Писати значи умнажати 
се.” (Џон Банвил) „Писању је потребна потајност.” (Ролан Барт) 

„Седам разлога да се не пишу романи и само један да се пишу... 
Сваки писац још више је читалац”. (Хавијер Маријас)

И тако дођосмо до читалаца романа.

Читаоци романа
Још је Умбето Еко запазио да је текст спора машина. Без читаоца, 
који не смије бити лијен, нема романа. Давид Албахари у есеју „Ро-
ман и историја” такође тврди да према читаоцу не треба бити ми-
лостив. „Позван да живи у роману као што живи у животу, настави 
читајући осјећати као што живи у животу” (Вирџинија Вулф). Жи-
вот – то опште мјесто – читањем постаје слојевитији, а наше свјесно 
биће будније и увјежбаније. Постајемо свјесни да цијела подручја 
односа и нијанси још нијесу истражена. Тако да је читање наздра-
вија зависност (Карен Конели).

Цветан Тодоров на крају есеја „Шта може књижевност” изри-
че нешто што може бити занимљиво бројним критичарима школ-
ских програма књижевности. Он се залаже за подстицање читања 
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различитим средствима, укључујући и књиге на које професио-
нални критичар гледа с извјесним презиром – од Три мускетара до 
Харија Потера. Тодоров каже: „не само да су ти популарни романи 
читању привели милијуне малољетника већ су им усто омогућили 
да себи изграде прву кохерентну слику свијета, коју ће, будимо си-
гурни, даљње читање изнијансирати и учинити сложенијим”.

Културолошки феномени и жилавост романа
Како се снаћи у обиљу објављених романа? Помаже ли нам у томе 
књижевна критика и има ли је уопште? Да ли критику данас замје-
њују буктокери? Убијају ли умјетност савремени медији? На који 
начин се, ипак, изборити за вриједности, не само у књижевности? 
Како подићи љествицу наших мисоних активности и разудити 
мишљења о проблемима савременог свијета? Сваки иоле пажљи-
вији читалац свакодневно себи поставља ова или слична питања. 
Један број изванредних огледа из зборника „О роману” одлично 
их детектује, проблематизује и покушава одговорити на њих.

Роман је од самог постанка, попут Икара, умио да стресе пе-
пео и поново, нов, доспије у читалачке шаке. Још је Балзак 1838. 
утврдио, како се наводи у есеју већ помињаног Филипа Мареја, да 
у вријеме транзиције (!!!) превладава лични интерес, а он не црта 
фреске, не гради катедрале и споменике. Наравно, не ствара ни 
вриједну књижевност. Вирџинија Вулф, ипак из неких другачијих 
времена, у већ поменутом есеју, поручује да је проза можда најпри-
мјеренија алатка за сложеност и тегобност модерног живота.

У есеју „Литература без желуца” Пјер Журд говори о попла-
ви кретенизма исповиједања. „Велик дио данашње књижевности 
може се сврстати у категорију људског документа. Све добро дође 
у складу са модерном идеологијом отворености и индивидуали-
зма”. А издавачи књижевни живот претварају у неку врсту позори-
шта сјенки: организују излазак књиге тако „што кухињу са старим 
рецептима проглашава новим рецептом”. Гдје је ту мјесто кри-
тици? Испоставља се да књижевна критика не постоји. Негатив-
на критика, изгледа, чисто је губљење времена, иза чега се крије 
лицемјерство интелектуалног свијета. Сви, све чешће, избјегавају 
неприлике... „Но, ако је све позитивно, онда ништа више није по-
зитивно. Мишљење се растаче у мутном сивилу.”

Филип Мирај у есеју, који назвах будницом, проблематизу-
је једнак приступ тексту у романима данашњице, „као да их до-
ставља један фантомски писац који се извјештио у том лукавству”. 
Нарочито критикује младе романописце. Ако одломке из њихових 
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дјела нанижемо један поред другога разликоваћемо их насумице 
јер сви мају стил с преовлађујућим шиком, клин, безопасан мага-
зински лук, какав захтијева наше вријеме раширеног и свеобухват-
ног консензуса. А сви који воле и разумију умјетност знају да је 
консензус њен велики непријатељ. То је тако, каже Мирај, јер је 
консензус подложан владавини квантитативног. Па и на часовима 
средњошколске наставе књижевности научили смо да су савршено 
слагање, пристајање и хармонија смрт књижевности. Нема више 
инцидента, нема изненађења, сви хоризонти читаочевих очекива-
ња погођени су у јоту, производња књижевности појављује се зату-
пљујућом редовношћу, с истом неизбјежношћу као смјена дана и 
ноћи или годишњих доба.

У огледу „Књижевност епохи планетарног нихилизма” Јаник 
Анел износи слично запажање: „Људски род подвргнут је биопо-
литичкој контроли, која неопазице води серијализацији”. Главни 
продукт нихилизма су романи на киле, „већина се писаца при-
лагођава тржишту, и, тако, у облику мјерљиве робе, шири своје 
ропско брбљање”. Овакав тренд Анел назива начином без зашто. 
У одређеном смислу роман који не допире до просвијетљене сржи 
онога без зашто, није роман, он се само придружује не-књигама 
којих је све више на тржишту. Књижевност је чин мишљења.

А Ришар Мије у огледу „Рашчарани роман”, пита се да ли де-
мократија убија књижевност и нуди савјет да корјенитије него ика-
да одбацимо универзалну лаж у коју је ступила наша епоха. „Бу-
димо забринутији више него очајни, опрезнији но носталгичнији.”

Хрватска романсијерка и књижевна теоретичарка Дора Ки-
нет Бучан у тексту „Роман као спаваоница оностраности” упозо-
рава да живимо у доба распада искуства, у релативизацији свега 
и свачега, и да је роман томе најбољи свједок. Говори о стандар-
дизацији пишчеве слободе, о губитку индивидуалности, о његовој 
анемичној спознајној моћи. „И ако је некада романописац тражио 
највишу тачку онога о чему је писао (у поетичком смислу највишу, 
не моралистичком смислу), савремени роман чини се тежи најни-
жој тачки онога о чему пише”. Превише мрачно и болно!? „Заблу-
да је у томе што се мисли да је стварносно истинито, премда нас 
историја романа од Сервантеса до Кундере учи да истина не може 
бити стварносна”. 

Обновљени роман
Ипак, да текст не завршим крајњим песимизмом, откривам неке 
од одговора на питање има ли роману спаса? Фернандо Песоа, 
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коме се мора вјеровати, у есеју „Критике” каже: „Дубоко сам увје-
рен да у савршено цивилизираном свијету неће постојати друга 
умјетност осим прозе”. А роман је мултиверзум свих могућих сли-
ка свијета. Дора Кинет Бучен у поменутом есеју истиче наду да ро-
манописац данас може отворити врата поимању ствари тако што 
ће пропитивати ријечи и на тај начин градити роман који неће 
бити испражњен вишком стварности већ испуњен потецијалном 
спознајом стварности. Стога она роман види „као спаваоницу оно-
страности”. Итало Калвино у тексту „За кога се пише” каже да си-
гурна подручја не постоје – јасно упозорење за скрибомане чија се 
дјела лако продају – „дјело мора бити подручје борбе”. А хрватска 
пјесникиња, романсијерка и теоретичарка књижевности Сибила 
Петлевски чврсто вјерује „да се дојам пунокрвне прозе не пости-
же добро одабраном фабулом и увјерљивим стилом него и нечим 
што зовем магијским залогом аутентичности”.

Много занимљивих смјерница, одличних запажања остављам 
будућем читаоцу књиге „О роману”. Текст бих завршила Песои-
ним ријечима: „Култура није друго доли субјективно усавршава-
ње живота”.

Дугујем и један одговор на пост сцриптум из сјајног текста 
Јадранке Пинтарић „Роман у доба стварања бесмисла и брен-
да фуфе”: „Молим да ми се јаве сви они којима је недостајао овај 
текст?”

Ово је мој одзив.
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Ранко Павловић 

КОВЧЕГ ПУН МАШТЕ И ЉУБАВИ
(Ристо Василевски, Чаробни ковчежић, Арка, Смедерево1, 2021)

У графички и ликовно одлично опремљеној и одштампаној књи-
зи Чаробни ковчежић, у коју је сабрао своје цјелокупно пјесничко 
стваралаштво за дјецу, класик српске и македонске књижевности 
Ристо Василевски младом читаоцу нуди не ковчежић него вели-
ки ковчег пун љубави, маште и ведрине. Све је у овој поезији раз-
играно, све пуно радости и неке љековите доброте, све чудесно, 
понекад и „уврнуто”, баш као и у дјечјем поимању свијета, све на 
свој начин вјетровито, да не кажемо вјетропирасто. 

Ако бисмо покушали указати на неке основне умјетничке, пе-
дагошке, васпитне и друге вриједности поезије за најмлађе Р. Ва-
силевског, онда би на првом мјесту требало рећи да код њега све 
може бити пјесма. Нема мотива ни теме у коју маштовит пјесник 
не може уткати лирску причу, често проткану разгаљујућим ху-
мором. Он би – стиче се утисак ишчитавањем његове поезије – ци-
јели свијет смјестио у једну пјесму, осунчао га, украсио звијезда-
ма, испунио најтананамијим људским осјећањима и тако створио 
амбијент у коме бисмо сви, сав живи и неживи свијет, нарочито 
млади људи, безбрижно дисали пуним плућима, окренути градњи 
мостова разумијевања међу људима. 

Друга битна карактеристика његове поезије за дјецу јест чи-
њеница да он дијете, могућег читаоца, види као младог човјека, 
важно људско биће које има право на живот онакав какав би само 
себи скројило. Граница између дјечјег свијета и свијета одраслих 
је невидљива, ње заправо и нема, осим у томе што дијете припада 
искључиво хуманом свијету и хтјело би да га сви таквим прихвате, 
да живот буде ослобођен зла и бола сваке врсте. При томе, наравно, 
дијете треба и да размишља, да одгонета свијет на свој начин, при 
чему ће му помоћи и стихови из ове књиге. 

Стиче се утисак да Василевски прихвата мишљење да свака 
пјесма за дјецу мора у себи да садржи макар клицу неке приче и 
да мора бити исткана хуморном пређом, да би је млади читалац 
прихватио као своју и да би му се могло учинити да је то пјесма 
какву би и он могао написати. То се посебно осјећа у првој цјелини, 

1  Удружени издавачи: Смедерево: Арка, Newpress; Скопље: Матица македонска; Подгорица: 
Ободско слово; Требиње: Херцеговина издаваштво; Београд: Штампар Макарије.
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насловљеној Изокренуте ствари. У урнебесном ковитлацу хумором 
натопљених пјесама није чудно што мачка лежи на јајима, или што 
се оним правим жетеоцима када јули узаври по пољима придру-
жују птице и друге животиње које би такође жељеле и за себе које 
зрно. У неким пјесмама све је тумбе окренуто, па тако, на примјер, 
лед у Сибиру грије ватру, једном дјечаку су у сну све посласти-
чарнице отворене, а облак помаже цвијету на камену да прежи-
ви. У пјесмама посвећеним природи, пажљив млади читалац ће из 
шаљивих стихова извући и ненаметљиву поуку. Када, рецимо, на 
мравињак падне кравља балега, онда ће сви припадници тог мра-
вљег царства сложно да отклоне оно што им смета, а за себе узму 
што им је потребно. Не остаје нам ништа друго него да се слатко 
насмијемо када нам пјесник описује страшило у пољу кога се гото-
во сви плаше, само не слијепи кучићи и кртице јер га не виде, а ни 
свраке које на њему воле да оставе печат своје утробе, односно траг 
оног што су јеле. 

Сазнајемо даље у овој тематској цјелини да у гори свира Ветар 
Горског Немира, на мору шири крила Морски ветар, у пољима жита 
повија, у лету спутава птице, а деду нервира што се поиграва њего-
вим шеширом Ветар пољски. Пјесник ту не завршава пјесму о вјетру 
него оставља читаоцу да је домисли постављајући задњом строфом 
питање: А ветар што кроз све нас струји, / и сва наша чула покреће, / 
одакле он долеће и куд се све креће? Ту сусрећемо и једно врло занимљи-
во питање: како би се дијете понашало да је његов тата замлата, да 
жели да поведе рат, да буде освајач? Хоће ли га дијете опоменути 
или ће жељети да га слиједи? Ни овдје пјесник не даје одговор, оста-
вља малом читаоцу да га сам нађе у свом размишљању, али му на 
посредан начин сугерише какав би он требало да буде. 

Полазећи од давно спознате истине да је смијех најбољи лијек 
за многе тегобе, пјесник води првачиће у циркус, гдје је све весело 
и гдје игра показује свој пуни смисао. Одатле се иде у дјечије позо-
риште, гдје ће један крокодил из Нила прогутати на самом почет-
ку представе Била из Луисвила, али кад на крају, послије спушта-
ња завјесе, гледаоци угледају Крокодила и Била загрљене, поново 
се разведре њихова лица. Василевски успјешно обликује пјесничке 
слике. Тако за њега облаци, слични стадима оваца, имају бијеле и 
суре браде и често знају да улове сунце, па се оно данима бори да 
их се ослободи. Они понекад личе на несташну дјецу која шетају 
небом. Пустимо пјесника да даље сам говори о облацима: Али кад 
се намргоде / и почну да се сударају / као без главе, / кад почну да лију кише, 
/изазивајући поплаве / и друге непогоде, / не могу да их гледам више!
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Цвијеће је увијек лијепо, али када је најљепше? Одговор даје 
посљедња строфа пјесме посвећене Хелени:

Цвеће је, ипак, најлепше када деца,
због сваке успаванке и испричане бајке,
њим обрадују своје мајке! 

Тематска цјелина Песме помало љубавне показује да је Ристо Васи-
левски свој у сваком погледу, ни на кога се не угледа, у пјесми ус-
поставља само њему својствен ритам, не робује строгој рими него 
се више окреће оној смисленој подударности стихова и мисли у 
њима, стално је у присном разговору са својим младим читаоцем, 
прихватајући га као себи равноправног, трудећи се и успијевајући 
да нађе теме које ће му бити интересантне. У том разговору с чита-
оцем, подстичући га да се и сам помало осјећа као коаутор пјесме, 
дјетету се обраћа повјерљиво, као друг другу, другарица другари-
ци, друг другарици, другарица другу. У пјесмама у којима говори 
о односима старијих према дјеци и обрнуто обраћа се као отац или 
дјед сину, односно унуку, избјегавајући досадне приче и тражећи 
веселе, врцаве догодовштине да их преточи у стихове. 

Четири су тематска круга у овој цјелини, али не строго оди-
јељена већ међусобно повезана. О љубави пише на духовит начин, 
суспрежући се да пусти бујицу осјећања да неконтролисано тече, 
баш онако како се та млада бића устручавају да отворено кажу шта 
осјећају и мисле. У тим односима све је невино, дирљиво, прекри-
вено велом тајне, па тако каже:

 
А и пре правих панталона и сукања
почела би и њихова очијукања. 

Дијете у породици тема је која такође заокупља пјесникову пажњу. 
На врло занимљив начин указује на то како дјевојчице и малиша-
ни желе да постану пуноправни чланови породице, како би жеље-
ли да се и њих нешто пита, да и они о нечему одлучују. 

Гдје је породица, ту је и кућа, а куће су живе само ако смо ми у 
њима. Описујући како сваки дио дома у коме обитавамо има своје 
карактеристике, Василевски нам каже да таван увијек скрива ве-
лике тајне и да оне старудије на њему имају свој живот и своје раз-
говоре, а да степенице, на примјер, служе за пењање и силажење, 
али не само у буквалном смислу, него у симболичном значењу за 
успоне и падове у животу. Кућна атмосфера увијек подстиче на 
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разговр, па тако често старији причају како су некад живјела дјеца, 
чиме су се и на који начин играла. 

У овој цјелини доста је пјесама у којима се пјева о стварима, 
али не о предметима, него о великим, малим, страшним, важним 
и разним другим стварима у односима са самим собом, између дје-
тета и одраслих особа, људи и животиња, затим о сновима и оним, 
само наоко мање важним стварима, које живот, нарочито живот 
дјетета, чине занимљивијим.

Не само зато да би био актуелан, него више из потребе да по-
нешто каже о пошасти која је свијет захватила у двадесетој години 
овог вијека и још се не зна када ће нас напустити, Василевски у 
једној пјесми на врло занимљив, помало провокативан начин, раз-
говара с короном. Али, и то зло ће проћи, судећи бар по овим ан-
тологијским пјесниковим стиховима који позивају да се надамо и 
да сањамо: 

Ко сања да лети, 
већ помало лети!

Ветровите песме цјелина је која је у потпуности посвећена природи 
која у сваком годишњем добу има неодољиве чари, затим игри у 
природи. Те пјесме су, како пише Вера Хорват, „као гутљај чистог 
ваздуха детињства и компас моралне вредности”, док Милутин 
Ђуричковић сматра да оне „имају своју епску нарацију, односно 
причу са раскошном галеријом ликова… што додатно употпуња-
вају њихову лепоту, драматургију и уметничку вредност”. 

Новчаникова чудбина, стиховани роман у пет дијелова, „за 
домишљање и допуњавање”, како у поднаслову каже сам аутор, 
овјенчан наградом „Раде Обреновић”, привукао је већ првим об-
јављивањем велику пажњу читалаца и књижевне критике. То је 

„чудесна романескна фреска”, како је записао Миодраг Друговац, 
„поема богата дагађајима и језичким каламбурима”, како додаје ле-
генда српског пјесништа за дјецу Драган Лукић. Овај „неконвен-
цијални роман” (Оливера Ћорвезировска), „симболичке песничке 
слике и модерне метафоре” (Ирина Ставрева), својеврстан „пред-
текст за цртани филм или стрип” (Горан Бабић), „литерарно дело 
које надилази обележја ‚дечје књижевности‘” (Лаза Лазић), навео 
је Душка Трифуновића да напише да је он „за сваку прилику, ре-
кло би се, и за свачији укус”. Познати пјесник Мошо Одаловић је 
одушевљено написао: „Ако новац квари децу, Чаробни новчаник, 
напротив, о песниковом трошку, обогаћује дете. Отворене су све 
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капије, сва времена, сва срца… Свуд стигне, а врати се неискваре-
но. Лепе ли радости!”

Уз ових неколико навода, заиста није потребна друга и дру-
гачија анализа овог стихованог романа за најмлађе. А када је ријеч 
о цјелокупном пјесништву за дјецу Ристе Василевског, треба рећи 
да су у њој рјечник, стил и језик прилагођени дјетету, дакле чи-
тацу, при чему се пјесниик не устручава да употребљава и савре-
мене изразе који, захваљујући углавном интернету, карактеришу 
говор данашњег дјетета. Ова поезија подједнако је намијењена и 
одраслом читаоцу, сваком оном ко у својој души проналази те свје-
тлуцаве честице дјетињства. Посебну вриједност овој књизи даје и 
антологија македонске поезије за дјецу коју је сачинио Ристо Ва-
силевски. У њој је заступљено 36 аутора, почев од Косте Рацина, 
Ванча Николеског, Волча Наумческог, Васила Кунеског, Славка 
Јанеског, Блажа Конеског и других, па до Христа Петреског.
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Снежана Цветковић

РИТАМ ТЕШКИХ ТОЧКОВА НАШЕГ ВОЗА
(Момчило Ђорговић, Опанак или железница, Лагуна, Београд 2021)

Значај разумевања историје Србије у деветнаестом и Југославије 
у двадесетом веку, на најширем фону, од политичке, друштвене, 
економске и привредне до културне, њено познавање и критичко 
разматрање, у основи су публицистичког опуса Момчила Ђорго-
вића, којима он покушава да објасни себи и другима друштво и 
земљу у којој сада живимо, верујући да суочавањем са прошлошћу 
можемо боље да видимо сами себе. 

Ни више новинар, ни још историчар, речи су писца Хермана 
Броха, којима су се послужили учесници у представљању књиге 
Момчила Ђорговића, Трагедија једног народа,1 у београдском Медија 
центру 2017. године, како би адекватно дефинисали његов начин 
писања. У својој новој књизи Опанак или железница, са поднасло-
вом Ко је и како Србију посвађао са Западном Европом, која је у издању 
Лагуне објављена крајем прошле године, аутор је остао доследан 
свом стилу изражавања, написавши политичко-историјску књигу 
о изградњи железнице у Кнежевини/Краљевини Србији, потом у 
Краљевини Југославији, Социјалистичкој Федеративној Републи-
ци Југославији, све до данашњих дана.

Књига је писана у форми језгровитих есеја, који се врло дина-
мично надовезују. Аутор пре свега указује на политичке контек-
сте, националне и међународне, који су пратили и условљавали 
изградњу и функционисање железнице у Србији почев од 1881. 
године, као и све остале аспекте привредног, економског и култур-
ног живота на који је она утицала.

Међутим, аутор закључује да је најзначајнији догађај у модер-
низацији Србије у 19. веку, остао маргинализован, под сенком афе-
ра, неразумевања и корупције који су га пратили. Насловом књиге 
који је решио у форми питања, а који је додатно ојачао поставља-
њем питања и у њеном поднаслову, аутор наговештава којим ће се 
проблемима у књизи бавити. 

Новинарски провокативан, Момчило Ђорговић у књизи бес-
компромисно износи чињенице и закључке, анализирајући уче-
снике и откривајући разлоге и последице догађаја, а истовремено, 

1  Момчило Ђорговић, Трагедија једног народа – шта људе у Србији нагони да раде против себе”, Бео-
град 2016. Књигу је објавила издавачка кућа Службени гласник, до сада је имала пет издања 
на ћириличном и једно на латиничном писму.



А
РИ

С
ТО

ТЕ
Л

О
В 

Д
У

РБ
И

Н

103

103

историчарски посвећено ишчитава сву доступну литературу и 
изворе на основу којих гради утемељену фактографску конструк-
цију која читаоца буди, освешћује и наводи на размишљање. 

Попут звукова точкова локомотиве нижу се бритки делови 
композиције књиге, од наслова У потрази за изгубљеним возом којим 
започиње књигу, до наслова којим је завршава 1881. се враћа у 2021. 

Владање чињеницама, аналитичност ауторовог духа, широко 
постављена тема у чврстој композицији, откривање горких садр-
жаја, чине ову књигу веома узбудљивом, на моменте узнемирава-
јућом. Читалац и сам почиње да се пита, колико ми заправо знамо 
о нашој железници.

На почетку књиге, аутор разматра због чега значај изградње 
железнице није био укорењенији у нашој свести, а проблеми који 
су је пратили предмет дубљег интересовања наше историографије. 
Главне разлоге компромитовања изградње железнице види у суко-
бљеним политичким партијама и њиховим супротстављеним ми-
шљењима и поступцима о свим питањима која су била од значаја за 
њену изградњу. Међу коришћеном литературом аутор је издвајио 
монографију Јездимира Николића о историји железнице Србије, 
Војводине, Црне Горе и Косова из 1980. године, и после тридесет го-
дина, докторски рад историчара Момира Самарџића из 2010. годи-
не у коме се бавио питањима српске железнице у кључном периоду 
између 1878-1881. године. Приложен списак основне литературе на 
крају књиге, читаоцу олакшава разумевање њеног садржаја. 

Аутор запажа да тема изградње железнице није била присут-
на у делима визуелне културе у другој половини 19. века, и да се 
она појављује век касније, у време изградње земље после Другог 
светског рата. Многобројна поглавља књиге баве се нашим пам-
ћењем значајних личности које су учествовале у изградњи желе-
знице у Србији, односно заборављањем њих и улоге коју су имали. 
Међу њима је посебну пажњу посветио инжењеру Францу Вин-
теру из Аустро-Угарске монархије, чији су потомци наставили да 
живе у Србији и после завршетка радова на железници. Скром-
на изложбена поставка у Железничком музеју Србије у Београду 
такође одражава наш однос према историјској улози железнице у 
нашој култури сећања и памћења.

Међу многобројним личностима из политичког живота који 
су утицали на токове изградње железнице и њено функциониса-
ње у будућности, у првом плану је истакнут Никола Пашић, анти-
херој књиге Опанак или железница, и Народна радикална странка 
коју је он представљао. Супротстављеност политичких партија и 
њихово деловање у Србији, готово да је кулминирало на питању 
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изградње железнице, чији интензитет је био појачан супротста-
вљеношћу утицаја који су долазили из западне и источне Европе. 

Опанак или железница, заправо је још један од прилога Мом-
чила Ђорговића на тему пропуштених прилика и могућности у 
нововековној историји Србије, и одговора јесмо ли „затвореници 
географије”.

Ауторова посвета књиге је лична и емотивна: „Родитељима 
моје мајке, железничару Ђорђу Маринковићу (Ниш, 1907 – Смеде-
рево, 1941) и Милици (Ниш, 1908 – Смедерево, 1941), деди и баби 
које никада нисам упознао. Погинули су 5. јуна 1941. у експлозији на 
смедеревској железничкој станици. Ђорђе је у 14 часова и 14 минута 
подигао руку, принео пиштаљку уснама, дао знак да воз крене, и 
оркан експлозије их је збрисао...”

У години осамдесете годишњице највеће трагедије у историји 
Смедерева, која је једним делом и историја југословенске железни-
це, славу сенима страдалих одала је и књига Момчила Ђорговића, 
Опанак или железница, на једном од наших многобројних трагања 
за истином.
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ДВА РАЗГОВОРА О ЈЕДНОЈ КЊИЗИ
(Мирјана Мариншек Николић, Неостварене љубави славних српских 

сликарки, Metaphysica, Београд, 2020)

Први разговор водила Весна Живковић

У фокусу романа је пријатељство две талентоване уметнице, сликарке 
– Зоре Петровић и Беле Павловић. Како се њихово пријатељство зачело и 
развијало, где и када су се упознале? 

Сусрет је случајност. Понекад је случајност сусретање две сродне 
душе. Има истине у томе да се пријатељи траже и нађу пре него 
што се виде. Очима, тим прозорима душе. 

Пријатељство се не да измислити.
Пишем и говорим о првом сусрету сликарки Зоре Петровић 

и Беле Павловић, у Белином атељеу. Тик уз Зорин атеље у поткро-
вљу „Коларца”.

Од тог сусрета, дружење се наставило и претворило у интим-
но и присно пријатељство две уметнице. Трајало је до краја Зори-
ног живота.

Мотиви њиховог пријатељства су била заједничка осећања, 
заједничке идеје, али не и заједнички интерес.

Дакле: дружељубље, доброљубље, али не и користољубље.
Звучи ли нам ово као: анахроно, passé, превазиђено и компро-

митовано, данас, због сопствених интереса?
Егоизам је данас, писао је давно филозоф Ларошфуко, једини 

покретач наших акција и расуђивања.
А пријатељство?
Исти човек је способан за свако зло и за свако добро. Али, увек 

из егоизма.
Тако сам спајала нити које су се везале и повезале (делом мо-

јом инспирацијом) не само ове две уметнице у роману „Неостваре-
не љубави славних српских сликарки”. А које су се надовезале на 
претходне, књиге сличне тематике, „Жене чекају”, као и на неке 
друге романе које сам раније објавила.

Зора Петровић је често сликала аутопортрете. Који од њих је оставио 
посебно снажан утисак на Белу Павловић, и због чега?

Зора у свом уметничком раду није губила ни тренутак времена. 
Сликала је до изнемоглости.
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Када се није појавио модел, она је радила своје аутопортрете. 
Приказе властитог лика на слици.

Аутопортрет који је урадила шездесетих година прошлог 
века, незаобилазан је пример њеног (женског) погледа на сушта-
ство сопствене личности.

У тражењу самоспознаје, ликовношћу је хтела да разјасни соп-
ство. Идентично телу, а тиме и пролазно, или је оно, пре нека веч-
на бесмртна супстанца?

Могу да замислим Белино запрепашћење када је угледала Зо-
рину изобличену слику на штафелају. Њен аутопортрет је изгле-
дао чудовишно.

Верујем да јој је Зора тада одговорила: „Сликам оно што јесам. 
Ја сам жена”.

Што ме подсећа да „сликати као жена” има своју референцу 
у „писати као жена”.

Белино запрепашћење је било утемељено на унакаженом 
лику Зоре, на слици коју је посматрала са штафелаја.

Овде описана сцена (у мом роману детаљније), претходила је 
Зорином одласку у болницу… и њеном крају

Један од ликова у роману је и Павле Бељански, колекционар и дипло-
мата. Какав је био однос између њега и Зоре Петровић? Њене слике данас 
чине део колекције у Спомен-збирци Павла Бељанског…

Ретко жена и човек воле једно друго истом мером; као да је у 
природи да неправилно распореди страсти на двоје.

Није мали број људи који не знају за осећање љубави.
Кроз цео њихов живот важно је користољубље: у име љубави 

и пријатељства жена је овде само онолико важна колико је она њи-
хов искористиви судеоник у послу.

Но, вратимо се Вашем питању у вези односа Бељанског и Зоре 
Петровић. Дипломата и вешт колекционар, Бељански почиње са 
куповином Зориних слика другом половином 20. века. Зора, по-
том, почиње да слика два његова портрета. Један из 1943. године 
на коме је он приказан у природној величини и други, без назнаке 
датума, на коме се Зора више посветила његовом лицу и глави.

Оно што је најзначајније и најупечатљивије, као одговор на 
Ваше питање њихових међусобних односа, је Зорина слика „У ате-
љеу” из четрдесетих година 20. века, једна од слика у њеном умет-
ничком раду.

Био је то, по многим савременицима тог времена, врхунац Зо-
риног уметничког стваралаштва. И почетак једног емотивно ком-
пликованог односа ње и Бељанског.
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То потврђују сведочења о њиховим интензивним дружењима 
и блискости у ванредним условима Другог светског рата.

Једна од блиских Зориних пријатељица, сликарка Лиза Кри-
жанић (супруга Пјера Крижанића), оставила је запис о сећањима 
на посету Бељанског Зори пред њену операцију и смрт.

Тада му је Зора „штошта непријатно казала”, али је он након 
њене смрти био веома потресен.

Бељански је тада изјавио да је Зора била широка у односу на 
друге сликаре, да је посредовала када је код кога требало да он с 
њом дође и по њеној препоруци купи слику.

По Лизином сећању: „њему је ту и тамо била потребна подр-
шка академске сликарке као већ веома познате и цењене код нас и 
у свету. На томе је, што се њега тиче, остало”.

А она?
Чинила је то из, вероватно, сасвим других разлога…

Каква то спона повезује животе Зоре Петровић, Бељанског, Беле Павло-
вић и Иве Андрића?

Бела је сликарка, а он писац-дипломата. Иво Андрић.
Виђали су се најчешће у њеном атељеу. Разговарали о уметно-

сти; он јој је доносио своје тек написане рукописе, да их прочита и 
на свој начин коригује.

С нестрпљењем је очекивала већ дуго најављену веридбу са 
четрнаест година старијим Андрићем. Само да није било те фа-
талне Милице Бабић Јовановић. Костимографкиње, пореклом из 
Босанског Шамца, удате за новинара Ненада Јовановића. Милица 
се запослила у Народном позоришту и била је чест гост у дому Бе-
линих родитеља.

Прича се да је „напречац” освојила Андрића. Сва та Миличи-
на и Ивина скривања од последица могућих оговарања и срамоте, 
Бела подноси достојанствено. Спас је нашла, као и увек, у сликар-
ству.

Након годину дана од смрти свог супруга, новинара Ненада 
Јовановића, Милица склапа брак са Андрићем 1958. године.

Након десет година Милица умире у 59. години живота.
Андрић остаје сам. Све до краја свог живота 1975. године у 

Београду.
Самоћа постоји тамо где је нестала симбиоза два вољена бића. 

То је смисао и Белине самоће.
Бела је опседнута том празнином, која наговештава и њену 

блиску смрт.
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Трагедија овог века је што нико није срећан, што је свако сам.
На крају, на Ваше питање „о спони која повезује животе Зоре 

Петровић, Бељанског, Беле Павловић и Иве Андрића”, препору-
чила бих као мој одговор читаоцима роман „Неостварене љубави 
славних српских сликарки”. Уз додатак претходног романа „Жене 
чекају”, о чему сам на ову тему већ подоста написала и у овом тек-
сту.

Веома сте посвећени истраживању биографија знаменитих 
уметника, посебно оних чији су животи остали донекле загонетни. Да ли, 
и у којој мери, уметничко дело зависи од интимног живота уметника?

Од чега треба кренути?
Од објављивања. Туђих биографија. Зашто?
Сасвим другачије је ако стваралац покуша да се поистовети с 

уметничким делима уметика.
Тада зна да ће у том његовом делу остати слика у сећању – ис-

товремено и реч и глас и призор.
Јер, реч – слика – призор (визија) гради стваралачку способ-

ност – замисао.
А тада се јави имагинација.
Знак животне маште. Што даље уводи ствараоца у његов жи-

вотни план.
Да напише књигу, наслика слику.
Тада се стопе лица које гледа, речи које чита; виђена слика, 

прочитана књига.
Стваралац постаје оно што дочарава у додиру са стварношћу, 

својом животном маштом.
Јер је то место његовог/њеног испуњења.

Други разговор водила Нада Бабић

И у овој књизи, као и у претходним, ви пишете о животима познатих 
личности, уметника. Овог пута, о пријатељству две наше познате сли-
карке - Зоре Петровић и Лепосаве Беле Павловић. Зашто је оно било по-
себно?

Данас, када су пријатељства малобројна, искључива, саможива и 
љубоморна, значајно је писати о уметницима, њиховим животима 
и делима. Није ли узалуд Питагора од пријатељства направио јед-
ну филозофску и моралну доктрину? У којој поставља тезу о томе, 
да је наш пријатељ наше друго ја.
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Тј. све је заједничко међу пријатељима, па чак и опасност у 
коју улазе излажући себе за спас живота другог! Јер, пријатељство 
је више и од сопственог живота.

Ето, можда је зато пријатељство Беле и Зоре било посебно.
Нарочито, у последњим годинама, данима и сатима Зориног 

живота.

У књизи је упечатљиво описано не само Белино сећање на један аутопор-
трет Зоре Петровић, већ и на Зорину слика „У атељеу”. Шта нам оне 
откривају?

Много упечатљивије је Белино сећање на последњи Зорин ау-
топортрет. Који када га је угледала, у њеном атељеу, то био за њу 
чудовишан лик њене пријатељице. Белу је та слика запрепастила. 
Није ни слутила да се ту крије наговештај последњег тренутка Зо-
риног живота.

А, што се тиче Зорине слике „У атељеу”, овај групни портрет 
Павла Бељанског, сликара Недељка Гвозденовића, као и жене-мо-
дела која напушта Зорин атеље и Зоре Петровић која их портрети-
ше, говори о „проницљивом” оку сликарке.

Она примећује да је потпуно непримећена. Наиме, двојица 
мушкараца све време ноншалантно ћаскају окренути један дру-
гоме.

Шта мислите, шта јој то открива?

Пишете и о пријатељству Беле Павловић с Ивом Андрићем, њиховим 
дружењем са Ненадом Јовановићем и Милицом Бабић. О томе, ви на-
стављате причу из ваше претходне књиге „Жене цекају”. Зашто Бела о 
томе мисли у тренуцима стрепње, неизвесности?

Бела је гајила узвишене мотиве пријатељства, који важе само за по-
свећене људе: заједницу осећања. 

Након смрти супруга Милице Јовановић, Андрић је с њом 
склопио брак. Бела је схватила да је, тада, у том дружењу постала 
сувишна. Помишљала је и често се питала: „Да ли сам светица или 
мученица?”

На Белиној слици „У Кошутњаку за време окупације”, она и 
даље верује да ће се лица, које она тражи, тамо поново срести.

Сви су ту на окупу: Бела, Иво, Милица и Ненад. Њихова тела, 
далеко више од њихових лица, исказују блискост.
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Из живота ове сликарке у самоћи, све до 2004. она налази уте-
ху у сликарству, превођењу на француски језик, читању Ивиних 
дела...

У својим књигама, изнова постављате питање где је граница између  лич-
ног и уметничког ја. Зашто?

Како неко може да верује да је уметничко дело независно од психе? 
Од личности уметника?

Из реалности се улази у простор уметничког дела (слике, 
књиге…) па се реалност и фикција мешају и претапају.

Преплитање сна и јаве, реалног и измишљеног, опипљивог и 
замишљеног, вечна је тема у уметности.

У метафори, израженој у једној реченици, одговор на ваше 
питање би могао да гласи: „Живот је уметност јер је уметност жи-
вот (уметника)”.

У потпуном прожимању живота и уметности граница личног 
и уметничког као и да не постоји.
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МЕДИЈИ, КУЛТУРА, ДУХОВНОСТ

Разговор са Велимиром Вељом Павловићем, новинарем, аутором и 
водитељем емисија „Ниво 23” и „Духовници”

Разговор је водио Марко Цветковић 

ВЕЉА ПАВЛОВИЋ (1953-2022)

Ви радите са врло осетљивом материјом, то су идеје, емоције, ствара-
лачки импулси, импулси духовног узрастања. Шта се искристалисало 
као трајни капитал или као, можда, константа током свих тих година 
рада?

 
Ја сам био новинар на почетку, касније сам открио свет духовно-
сти, живота у манастирима или монашких правила, монаштва 
уопште. Прво ме је изненадило колико је то све другачије од онога 
што сам ја знао, о чему сам учио у школи. Ми смо, моја генерација, 
били мучени марксизмом и једном другачијом представом о свету 
уместо оне која нас је окруживала. Ту је највећа жртва био пре све-
га тај религиозни део наше културе, то се исмевало. Сећам се да је 
један од наших филозофа рекао да је црква била најусамљенији 
организам у српском или југословенском друштву. То је мене ву-
кло да размишљам како може тако нешто да се каже. Отишао сам 
на Свету Гору и Хиландар посетио још крајем осамдесетих и заи-
ста доживео нешто што је потпуно другачије, видео да има један 
огроман смисао и један свет који ми не познајемо. Тако је почело 
моје дружење са монасима, прављење тих емисија о манастирима, 
почели су  разговори са духовницима и моје лично истраживање 
тога шта је у ствари религиозност, због чега нам она треба. Има 
доста филозофа који кажу да је она урођена, без обзира на то да ли 
човек мисли или не мисли на религиозан начин, да је атеизам само 
једна врста религије у негативном. Нисам никако дошао до неког 
закључка или до краја пута у том смислу, када говоримо о религи-
озности, не само хришћанској. Ја сам се занимао, као и читава моја 
генерација, за источњачке религије, било је у моди испитивати их. 
Касније сам се бавио и свим другим на један аматерски начин.

Један од појмова који би се могао издвојити, а који је остао у сећању из ин-
тервјуа управо са једном монахињом јесте појам идеала. Када сте говори-
ли о монасима, говорили сте о сусрету са најчистијим идеалистима које 
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овај свет познаје. Сећам се једног лепог поређења човека са птицом која 
је сваког тренутка спремна да узлети. Какав бисте Ви коментар дали, 
како тумачите и доживљавате идеализам и да ли идеализам видите у 
елементу православне духовности са којом сте врло често у контакту 
(мислим на контакт са људима који су прихватили монашки начин жи-
вота) или ту постоје и други елементи?

То је тачно, да, су то највећи идеалисти. Има још људи такве врсте 
и у обичном, другом животу. Ја волим да поредим јунаке са песни-
цима. И песници су свет који напушта донекле своје овоземаљско 
бивствовање тежећи нечему идеалном, нечему другачијем. Мислим 
да је Доситеј Обрадовић, који је био монах па се повукао, негде ре-
као да су монаси неправилни глаголи. Свако има право да се врати 
са монашког пута ако му то не одговара и то није толико велики 
табу, то сам схватио када сам био на Светој Гори. Један стари монах, 
отац Митрофан, говорио ми је о човеку који је шездесет година био 
монах и пресрећан је схватио да није за монаха. Рекао је да је конач-
но нашао пут, захваљујући монаштву, манастирима и Светој Гори 
и повукао се из манастира. Монаси заиста теже непрекидном уса-
вршавању, то је једна од основних дефиниција монаштва, и животу 
ван онога што је свакодневица и што је профано. Монаха има јако 
мало. Свиђа ми се то поређење Доситеја Обрадовића, он каже да их 
(неправилних глагола) има мало у сваком језику, да су нешто чудно 
чим се зову неправилни, али без њих не може да се говори, нема 
језика без неправилних глагола. Ја мислим да се човек рађа да буде 
монах и да издржи до краја тај читав живот који воли и да га окон-
ча срећно. Многи имају право да покушају да буду монаси као што 
се дешава, многи су се повукли, то је заиста нека врста „проточног” 
места где се проба. У том смислу сам и ја нашао неко место у мана-
стиру, мени манастир треба и тај монашки живот месечно на дан-
два или годишње на десетак. Jер човек успева, модерним речником 
речено, да се ресетује кад уђе у тај свет. Кад у манастиру прођете 
кроз њихову капију већ се нешто другачије дешава у вашој души, 
вашем срцу и другачију реалност видите испред и око себе. Имам 
стотине најлепших доживљаја са тих путовања и дружења. Неки од 
тих монаха су ми постали пријатељи и ја њима, али ја не бих могао 
да живим без Београда и без тог загађења. Има то у једној причи 
Моме Капора,  како он трчи са Златибора у Београд да гурне нос у 
ауспух, да се надише града и да се врати себи самом.

Како бисте описали сусрет манастирске тишине и мира са урбаним 
културним миљеом? То су поља која су евидентна и нама који пратимо 
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Ваш рад. Како то изгледа из Ваше личне перспективе, како описујете 
сусрет тих светова?

То је суштина. Читав свет је, по мени, изгубио равнотежу и та ве-
лика разлика између профаног људског, градског и манастирског 
је сада потпуни сукоб. Наша модерна цивилизацијa се сувише 
препустила не хедонизму (мислим да хедонизам није одговарајућа 
реч, мислим да је некада, у нека стара времена, хедонизам подра-
зумевао велику образованост, смисао у уживању из кога се извлачи 
нешто више). Цела цивилизације се „усвињила” од тог уживања 
без икакве мере, без икаквог смисла, од препуштања свему што је 
лаганије, свему што је „пуштање мозга на отаву”. Са друге стране,  
монаси се препуштају аскетизму, стално себе покушавају да огра-
ниче, да направе бољима, да се не препуштају оном што је лакше, 
да увек иду узаним путевима и да се неким тежим методама баве 
у свему што раде. Ту негде може да се нађе равнотежа јер, врло 
интересантно, још осамдесетих година кад сам ја као новинар, па 
и приватно, почео да одлазим у манастире, било је толико људи 
који долазе у манастир и чезну да чују због чега се тај свет тамо 
препустио аскетизму, због чега ми треба да ограничавамо себе, да 
се сводимо на оно што је теже, да мучимо себе тим начином живо-
та, размишљањем... Има једна врло фина књига грчког доктора и 
монаха чији наслов много говори - „Аскетизам или шизофренија”. 
То је, такође, једна дефиниција разлике између наша два света, ма-
настирског и суперградског. Човек је такво биће да не може да се 
препусти сасвим својим спонтаним и исконским осећајима за жи-
вот или уживање. То је све довело до масовне употребе различи-
тих стимуланса, нису само дрога и алкохол у питању, и цигарета је 
једна врста тога. Не мислим да држим никакве моралне часове, ја 
сам све од овога што је набројано у неком периоду живота пробао, 
али човек ипак треба да ужива у томе да проналази неко другачије 
место за себе и да му оно за шта се избори буде драже од онога што 
му је пало под ноге, „са неба”. 

Код нас често можемо да чујемо изјаву „такво је време” кад год смо не-
чим незадовољни, кад год хоћемо можда и себе да лажемо па налазимо 
одређене изговоре. Онда је „такво време” и да не причамо о врлини, „та-
кво је време” да јуримо искључиво за материјалним,  „такво је време” и 
да не размишљамо о стварима као што је аскетизам, „убрзао се живот”, 

„тржиште све диктира” и тако даље. Ви, чини се, и кроз свој рад даје-
те неку врсту доприноса отпору таквом начину размишљања.  Какав 
би Ваш коментар био на тврдње да смо ми искључиво условљени тим 
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контекстима у којима се налазимо, тренутном друштвено-политич-
ком ситуацијом? Шта видите као адекватан одговор? Човек, наравно, 
не може бити наиван па да не препозна и не призна особености одређеног 
времена, али шта видите као адекватан људски одговор на такво стање?

Кад човек дође у неке зрелије године какве су моје схвата да је увек 
било тешко. Много сам читао и размишљао о томе како је у исто-
рији било у тим временима пре наших. Има сада много људи који 
говоре да никада није било лепше, да никада није било мање рато-
ва, мање болести, да цивилизација није била богатија од ове сада, 
да су технолошки изуми читав свет спустили у столице и фотеље, 
да просто данас нема човека који нешто тешко ради, све раде ма-
шине и тако даље. Мени, као и свакоме ко живи у овој земљи, је 
тешко да изађе на крај са мукама које свакодневно имам. Али, ту 
смо где смо да идемо даље. Ја сам знао једног психотерапеута, до-
ста важног у Београду. То је предност новинарског рада у култури 
што сам ја последњих тридесетак година упознао све важније људе 
у нашој култури, имао прилику да разговарам са њима. Телевизиј-
ске емисије су такве да ја имам не прилику, него обавезу да и пре 
и после емисије најљудскије прозборим са сваким од тих људи. Тог 
психотерапеута сам питао како се он бори са својим проблемима 
пошто он помаже половини града и изненадио сам се када ми је 
рекао да он ништа од тога што продаје другим људима доста скупо 
на себи не примењује него каже: „Ја сам препун проблема, устанем 
ујутро, ставим тај ранац тешки како устанем из кревета на леђа и 
знам да треба да идем даље, и тако ми прође дан до вечери, носећи 
све бриге и све проблеме јер то јесте живот.” Живот није оно шта 
нам се сервира у слатким серијама и филмовима. Ту је важна љу-
бав, па онда љубав не умире, па онда тежите неком задовољству у 
богатству, у ситуацији у којој не мораш да мислиш ни о чему. 

Много размишљам о томе како су људи живели пре мене, пре 
нас. Бах је јако тешко живео, ишао је да моли богаташе да му помог-
ну у новцу и терали су га да се жени женом коју није волео само да 
би добио место оргуљаша у цркви, а Сиоран, један од најважнијих 
филозофа овог времена, рекао је да ако Бог иком треба да захвали, 
једном човеку, за своју позицију на свету, то је Бах. Па ако је могао 
Бах, што не би могли ми. Не мислим да су нам времена толико те-
шка да треба да буду изговор да се не боримо против њих, да се не 
боримо за своје идеале. То је најважније по мени, да се ја не одвојим 
или да ме други не одвоје од мојих снова, мојих идеала, мог пута. 
Некима је лакше, некима је теже да то све постигну. Ја морам ту да 
споменем, није то нека лажна сентименталност, да свако треба да 
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породицу вуче на леђима или за собом, да се и за њих бори и да ту 
некаквих компромиса увек има. Мада, велики песници су били без 
породица, ваљда су једино тако могли да гурају даље. 

Један од момената или елемената који увезује причу о медијима, о кул-
тури и духовности, могло би се рећи, јесте слобода. Наравно, о слободи 
се може говорити на много начина, у друштвеном смислу, о слободи ме-
дија... Али, свакако, када говоримо о стваралаштву слобода је неизбежна, 
велика тема, као и када говоримо о духовности. Из перспективе Вашег 
досадашњег искуства, шта би био Ваш одговор на питање о слободи?

То су најважнија питања о којима ја у свом дневном раду мало раз-
мишљам, али имам их некако иманентно или као осећај. Користи 
се пример оних Павловљевих паса који су навикнути да одмах 
реже, условни рефлекс је у питању. Један од условних рефлекса у 
многим људима је и та борба за слободу. Чим ти неко пресече пут 
одмах се најежиш и нарогушиш и ако схваташ себе, треба то да 
гајиш и негујеш. Слобода је оно што је најважније у свему. Она се 
највише осваја, у суштини, у тој борби са самим собом. Ја их видим 
на улици, ја их видим кад уђу у ресторан, те људе који су слободни, 
који имају свој став и своје мишљење, са којима можеш да причаш 
тако што ћеш их поштовати, а не поробљавати. То јесте наш глав-
ни и основни задатак или тај „ранац” који сам спомињао, да вучеш 
своју слободу, да је не даш другима, јер је страшно тешко вратити 
се кад те неко ухвати у нешто друго. 

Имао сам, опет спомињем, те своје новинарске сусрете, вели-
ку срећу да је Душко Радовић био уредник у једној малој кући у 
којој је било нас укупно десетак тада, крајем седамдесетих кад се 
правио програм. Узимао је директор баш тај пример, „ми смо јед-
на мала породица” па смо се ми шалили са њим: „Kаква породица, 
хоћеш ли да ми пеглаш код куће”. Али, ја сам имао прилику да 
разговорам са Душком о најинтересантнијим темама у четири ока. 
Нешто сам му једном причао и онда је он рекао: „То, знаш, кад се 
мислиш, бринеш да неку велику одлуку донесеш, увек поступи 
по срцу”. И то је било блесаво, није баш за пример рећи младом 
човеку тако, „поступај стално по срцу”, али ако култивишеш срце 
и ако знаш где ти је онда је то тачно и стварно се велике одлуке све 
доносе по срцу. Колико нам спутају ум, теже се допре до срца, ту је 
негде срж те наше слободе. Ваљда је то слобода. 

Важите за неког ко негује романтични, емотивни, сентиментални однос 
према темама којима се бави и према, уопште, сопственом послу. Веру-
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јем да би нам свима било драго да чујемо нешто што би било везано за 
похвалу управо сентименталности, да укажемо на оно што је њен ква-
литет и што даје, заправо, и тежину нашим животима када сводимо 
све сопствене рачуне. Често се прича о сентименталности као о нечему 
што може сметати, али ако је схватимо правилно и ако је користимо 
као неку идеју водиљу односно као једну од идеја може да има озбиљне 
учинке, додуше, и да направи озбиљне проблеме. 

Сентименталност је у ствари наш живот. Све се своди на сенти-
менталност. Мало тих ствари је важно у неком рационалном сми-
слу. У овом нашем добу сентименталност је врло велики проблем 
у бизнису, у трговини, у политици, и на јавној сцени она је стал-
но спутавана. Кад неко каже то „ ја сам професионалац” увек сам 
размишљао шта му значи професионалац, јер не разумем да неко 
може да подели главу или срце на два дела па да ради без своје са-
вести, без својих моралних принципа јер је, је ли, професионалац, 
а са друге стране, као, има људски део. У свом животу виђао сам и 
велике банкаре, тај бизнис свет, и овде и у иностранству, успео сам 
и да путујем. Верујте, и то су људи који раде ствари од срца. Он се 
заиста интересује целим бићем за економију, за новац, за ту трку 
на берзама. Нема ни тамо баш „професионалца”, да је он препод-
не у банци, а поподне читаво чита песме Езре Паунда.  

Треба довести у склад нашу рационалност и нашу емотивност. 
Ја сам се трудио стално да сачувам што више емотивности. Избе-
гавам, рецимо, и на послу и теме и личности које ме нервирају. 
Трудим се да се склоним из такве ситуације и да нађем неку другу 
у којој ми је пријатно да будем то што јесам, новинар рецимо. 

Прошли сте много тога са „Студијом Б”, лепе, а, знамо, и ружне тре-
нутке. Када направите ретроспективу сопственог рада у тој кући и 
када имамо у виду како данашња медијска сцена изгледа, имате ли по-
верења данас у капацитет медија да револуционишу нашу друштвену 
стварност, да буду гласноговорници слободе, да говоре против аутори-
тарности са далекосежним утицајем?

Не, завршена је та историјска фаза у којој су медији били слободни, 
медији су свуда подјармљени, освојени, купљени и нема тога више 
нигде. Сад причају о неким старим временима. Сад се једноставно 
на најотворенији начин или јавно спајају те две функције, пи ара 
и новинара. На факултету се на истој групи школују ови који ће 
да рекламирају политичке странке и личности и новинари. То су 
биле две потпуно различите или супротстављене ствари. 
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Ја могу да причам о „Студију Б” који је револуционисао у јед-
ном часу заиста и медијску, и културну, друштвену и политичку 
сцену, не само у Београду, него у читавој Југославији. Долазили су 
људи из Загреба и Љубљане, сећам се, са чуђењем да питају је ли 
могуће да „Студио Б” ради 24 сата дневно. Многи људи се не сећају 
да је у оно време када су постојала два радија, Радио Београд 1 и 2, 
у поноћ свирана химна и онда иде тишина, до ујутру нема ничега. 
То је свима било нормално. Али, то је било златно доба радија. Ра-
дио се тада тек појавио и људи нису знали шта је радио, поготову 
се нису снашли одмах на почетку политичари и онај економски 
део наше стварности који могу брзо да га ставе под своје, тако да 
је радио радио шта је хтео. Ја се сећам, кад се Милошевић појавио, 
он и његова гарнитура-није им на памет падало да могу да забране 
Студио Б, да могу законски да делују тако, смицалицама и прева-
рама које имате сада свуда као једну потпуно нормалну ствар и да 
то угуше на почетку. Али, некако, то им је одједном пало на памет. 
Ми, Студио Б, радио и после телевизија, имали смо више везе са 
опозиционим партијама које су нас, у ствари, потпуно задавиле и 
ставиле под своје. Студио Б је сад стварно једна пи ар агенција, није 
нека новинска кућа, али нема ни на другим местима тога. Требало 
је можда да напишем и почео сам да пишем књигу о Студију Б...то 
је било једно врло занимљиво место. Данас, када неко има двадесет 
одсто слушаности у Београду тај влада потпуно медијском сценом, 
ми смо имали више од деведесет у једном часу. Апсолутно никад 
нико није гасио Студио Б као радио. 

Дошла је једна делегација из неког страног града, па су, када 
им је директор рекао колика је слушаност Студија Б, рекли да то 
није тачно, да је то нека грешка. И онда, сећам се, Драган Јелић, 
један од легендарних новинара на радију који је водио емисију 
уживо рекао је: „Сад ћу да вам покажем”. (Из студија Б се види 
одозго улица Милоша Великог и онај велики семафор на крају, 
код апотеке Лондон) „Они који нас слушају у колима испод, на 
семафору, имамо госте који не верују да нас слушате. Сви који нас 
слушају да упале светла!” Гости су се шокирали кад су видели да 
је читав ред аутомобила на семафору упалио светла. Толико је био 
моћан тада тај Студио Б, али, после, схватили су сви да је то велики 
бизнис и велика моћ политичка. И какве смо доживљаје имали са 
опозиционим политичким партијама од којих су се неке оснивале 
у Студију Б... Емисија, сретну се њих двојица, па се договарају, има-
ли смо тамо неки клубић или, једноставно, у редакцији је могло да 
се седне и попије, и по целу ноћ...као што је та београдска рокен-
рол сцена убирала плодове великог угледа радија. Када се затворе 
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ресторани, клубови, поготову Студентски културни центар који 
је био језгро новог живота и рокенрол културе, долазили су у ре-
дакцију Студија Б где је могло да се седи и попије нешто и прича 
по целу ноћ. 

У целом свету је радио био нешто јако моћно, вукао за реп 
државу. Сетимо се, рецимо, оне Радио Каролине у Великој Бри-
танији, када су се измакли из британских вода на територију која 
више није ни под чијом државном јурисдикцијом, емитовали сло-
бодан програм, па се и то на крају могло законски удавити, што је 
и учињено касније. Сад су потпуно друга времена, не знам ни ко 
слуша радио, ја слушам у колима, али тада је читав Београд био 
на вези преко тог Студија Б који се слушао у ресторанима, у кући, 
у фризерском салону, у аутомобилу. Тако је било и у Лондону и 
у Паризу, у које сам одлазио, чак тамо и живео. И сада тамо више 
није тако, као ни овде. 

Сећам се једног разговора са владиком Порфиријем, данас митрополитом 
загребачко-љубљанским у коме сте се дотакли питања уметности, од-
носно улоге уметности и уметника, и он је у том разговору рекао, пара-
фразирам, да не би требало улога уметника да буде да укаже шта није 
добро на свету него да нам да путоказе ка неком бољем свету. Ви у свом 
искуству имате и разговоре са многим уметницима и није правило да 
уметник не нагиње нихилизму, песимизму, тескоби, опресивности, па 
би било занимљиво чути како видите однос између те две поларности, 
дакле, уметности која никоме не помаже да „оздрави”, већ потврђује 
неку депресивну позицију и уметности која (наравно и самом владики је 
била ближа) указује ка неком светлијем путу?

За уметника је једино важно да буде слободан, да буде потпуно 
препуштен свом осећају, свом „трећем оку” јер они то имају. Раз-
мишљао сам и читао о томе како уметник ради и волим да се сетим 
Боба Дилана који је на једном месту рекао, а он јесте један од најве-
ћих песника овог времена, да никада ниједну песму није написао, 
него да се песме налазе око њега у једном простору и да он само има 
могућност да их ухвати и да их нама да. Каже да се чак дешава да му 
неко украде песму, да је ту близу била нека песма коју је правио Нил 
Јанг и да је Нил Јанг пре њега скочио и ухватио па је он потписао.

За уметника је најважније да се препусти свом осећају, да буде 
слободан, и да не размишља о томе да ли његова уметност даје 
перспективу или је мрачна, него да тера. Када причамо, рецимо 
са књижевницима нашим данашњим, младим и старим, они увек 
кажу: „Када ја почнем да пишем књигу нешто се деси у једном 
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часу, та књига оживи, ја више не могу да је контролишем” и ника-
да нико није направио план по коме ће написати књигу од почетка 
до краја преко средине да буде оно што је он хтео. То је једна врста 
авантуре у коју се он упушта и захваљујући томе што има осећања 
другачија од других та авантура лепо пролази. На крају и ми има-
мо нешто што је драгоцено и што треба да „употребимо”. 

Како религиозност и култура треба да сарађују, оно што је 
рекао владика, сада митрополит Порфирије, јесте донекле тачно 
и имам још један пример па можемо да пробамо заједно да дефи-
нишемо шта он у ствари значи. То је Фридрих Ниче, филозоф ве-
лики, једно од његових дела се зове „Антихрист”. Он је човек који 
је „убио Бога”, он се у својој читавој филозофији у суштини бавио 
тиме да Бог не постоји. И ја сам видео код Игњатија Мидића још 
кад је био студент, у његовој студентској соби, сабрана дела Ничеа. 
(Сви су млади људи читали Ничеа, ја сам чак у гимназији писао 
матурски рад о Ничеу). Био сам шокиран, питао сам се: „Како сад 
то?”. Просто нека врста скрнављења монашке собе, атмосфере и 
живота. Тај човек је иначе јако посвећен монаштву и причао ми је 
о томе да ће да се замонаши...И онда је он рекао да не постоји бољи 
доказ да Бог постоји од Ничеове литературе, да нико никада није 
убедљивије бежао од Бога и описао тај читав круг у својим делима 
да би финале било доказ да Бог постоји.

Ја могу да се надовежем овде на гостовање једног нашег знаменитог умет-
ника, Небојше Дугалића. Oн је говорио о односу Ничеа и Достојевског на 
трибини коју смо назвали „Вапај за смислом” и рекао је нешто слично 
као овога пута Ви. Рекао је да је потпуно уверен да би Ниче био свети-
тељ да му је била ближа аутентична православна духовност. Ниче је 
експонирао тај позив човека на максимум његових могућности. Пројек-
тивност и тежња за нечим апсолутним који су код њега били уобличени 
у фигури Натчовека, дакле, човека који не признаје неку инстанцу изван 
себе јесу својеврсно оправдање тежње ка Апсолуту. Само што је код Ни-
чеа, наравно, трагична димензија била упоредо развијена са оном која је 
била везана за екстатичност, за радост живота. Он је и био пример 
сукоба, а, истовремено, и споја аполонијског и дионизијског, али је ипак 
врхунио у тој дионизијској енергији, у светковању живота који има и 
своју мрачну енергију. То је филозофско-песнички култ који је оживео 
кроз своје дело.

У том смислу баш и треба чувати ту позицију уметности, да је она 
изван закона, изван времена. Једна врста екстериторијалности је 
неопходна да би уметност постојала и била права. 
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У сваком случају, нека врста позива на самопревазилажење и ако тре-
ба сталан сукоб са собом, отвореност за противречност унутрашњих 
снага. То искуство познато је песницима, то искуство је вероватно по-
знато монасима, филозофима, свима онима који су се трудили да живе 
сопствену филозофију, а не да је своде на нешто што је данас присутно 
у такозваној аналитичкој филозофији, а што је пре игра језика, однос 
језика и логике. Али, рецимо тако да је тежња ка ономе што је светло о 
чему је говорио и владика Порфирије у реципроцитету са откривањем 
човекових расцепа и понора.

То је једна од суштина монаштва или тежње за тим идеалима који-
ма они иду. Врло је једноставно и кратко је то дефинисао владика 
Порфирије једном. Рекао је (то је једна од реченица коју не забо-
рављам) „Чим ниси задовољан, ниси срећан, било ког тренутка у 
дану, нешто није у реду с тобом. И треба да се преиспиташ јер сва-
ко ко је здрав, он мора да буде стално срећан.” Можда ја то нисам 
добро сада дефинисао, али сасвим разумем шта то значи.

Ви сте га тада питали о осећају кривице који оптерећује данашњег чо-
века.

Још увек ми није све јасно око кривице, али ово око тога да постоји 
начин да будеш задовољан стално и да то јесте суштина живота 
коме тежи хришћанин, то ми је јасно.

Шта би заправо били кључни проблеми савременог човека, односно човека 
данашњег тренутка?

Увек размишљам колико је свет око мене крив за моју позицију, 
а колико сам ја. Да ли можемо да се бранимо као личности,  или 
треба да имамо неку друштвену позицију и заједницу која ће да 
нас изведе...Важније је, ипак, да сам освајам своју слободу, да чувам 
своје идеале. Нека врста јасне ситуације јесте, свима нама, да је чи-
тав свет у раљaма масовног тржишта, да се тежи томе да сви буду 
мање-више једноставне памети и истих жеља јер се лакше онда то 
култивише у послушно бирачко тело или послушну куповну моћ 
становништва,  или продавање неких других услуга и задовољста-
ва. Кад имаш испред себе купце који су различити нема масовне 
производње, нема тог јефиног производа. Ми смо учили о марк-
сизму и како је економија основ свега. То јесте важно, али има и  
других елемената. У сваком случају, о томе размишљам - са једне 
стране моћ капитала и политике и с друге стране наши мали живо-
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ти и тежња да будемо задовољни собом. Тај покушај да се направи 
масовно тржиште и људи слични, да не кажем исти, довео је до 
тога да је у свим модерним филмовима, романима, у књижевно-
сти, једна тема веома важна, а то је тај проблем идентитета. А то је 
најважније, људи масовно губе идентитет, не знају ко су и шта су. 
Ако су бирачко тело, то знају да јесу...купци су кока-коле или „епл” 
производа и одушевљени су тиме, али када треба сами да буду не-
што онда им је најтеже. Осим трговачког, ту је и тај политички на-
чин обликовања масе, то да смо ми нација и национално и да је то 
испред свега, и да ако сам велики Србин, доста ми је, испунио сам 
живот, и бићу и индивидуално срећан. Али, не иде тако...

Када говоримо о Вашим емисијама, можда је занимљиво осврнути се на 
ту форму, тај однос лицем у лице, који даје човеку прилику за изра-
жавање сопствене спонтаности. Мислите ли да нам је то данас и ци-
вилизацијски важно и шта нам говори о људској комуникацији, о нашој 
узајамности? Имамо „Духовнике” и „Ниво 23”, начин разговора са са-
говорницима је другачији, али оно што је несумњиво јесте та, ако би се 
смело рећи, исповедна нота, отварање човека, елеменат искрености. 

Јесте. Ја мислим да је једна од ствари која се организовано спутава и 
брише из наших живота спонтаност, јер је спонтаност опет нешто 
што не може да се контролише и што је непожељно ако хоћемо да 
имамо лаку зараду и остварне брзе политичке циљеве. Ја сам по-
кушавао да спонтаност извучем из својих гостију и да разговарам 
на неки директнији начин са њима, са њиховом основном ситуа-
цијом, емоцијама људским, увек су моје емисије биле уживо, увек 
сам са једним гостом разговорао. Tо је ваљда и дефинисано негде у 
психологији,  не могу да се испитују двојица, само „човек на чове-
ка”, да могу да улазе један другом у душу или да опуштено говоре 
о својим емоцијама. Сећам се да сам, док смо правили сценографи-
ју, између мене и мог госта склонио столове. То је била нека врста 
физичке препреке која полако прави неки зид између саговорни-
ка и онога који испитује. Спонтаност јесте драгоцена, важна и кад 
успем да је имам у емисији то је онда добра и права емисија.

Поменули сте и сами да сте више пута посећивали Свету Гору. Како 
бисте упоредили раније одласке са данашњом ситуацијом?

Видим по новинама да Европска заједница тражи да се укине та 
екстериторијалност Свете Горе. Скоро је новинарка која је, иначе, 
радила у Студију Б, а сада живи у Словенији, успела да се искрца 
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са неколико другарица на Свету Гору и  ухапсила ју је светогорска 
полиција. У односу на европске законе и законе Европске уније то 
је спутавање слободе, то је ограничавање права на кретање. Света 
Гора се прилично променила од оног тренутка када сам ја тамо 
био деведесетих година. Тамо је још увек важио тај стари закон да 
је забрањено грађење путева, јер путеви тамо ником нису потреб-
ни. Манастири, рецимо Хиландар, вероватно је у свим тако било, 
нису имали струју, нису имали телефон, сад свако у келији има 
телефон. Била је другачија атмосфера. Није сада тако лоше са лап-
топовима на свим странама, поготову ако је човек паметан па зна 
зашто му то треба у Хиландару и на Светој Гори, али успео сам да 
ухватим последњи, да тако кажемо, романтични део живота Све-
тогораца, када сте могли у порти увече, после вечере, када причате 
са неким, да гледате у небо које је тад имало најсветлије звезде. Ја 
живим у центру Београда, небо не може да се види јер је у суштини 
небо одсјај градског светла и не знамо шта је горе изнад тог светла, 
али тамо је могло да се види. 

Можда је неко и читао, то сам у неком интервјуу рекао, спа-
вао сам тамо на поду као гост, у ходнику, није било другог места и 
онда је наишао монах и будио ме: „Хајде, брате, на службу”, негде 
у два-три ујутро. Ја кажем: „Не знам где је”. Све је у мраку, тад 
није било сијалица пошто нема ни струје. И онда он мени каже: 

„Тамо, миришу свеће”. Рекао ми је где је Солун. Ја му кажем: „Како 
знаш?”. Каже: „Одатле смрди бензин”.  Имао је тако изоштрено 
чуло мириса да је могао по мирису у мраку да оде до цркве из оног 
конака који је после изгорео и да каже: „На тој страни је Солун”. 
Ишао сам за њим, нисам могао на основу мириса да пронађем где 
је црква. Али, сетио сам се, у једној од књига Горан Петровић то 
каже, у својим раним радовима: „Да човек није измислио авион до 
сада би научио да лети”. Овако је и оно мало полета смирио тим 
авионом, али је још горе што је уз телефон, сада и мобилни, пот-
пуно уништио способност комуницирања на даљину и без речи 
која постоји у свим живим бићима, па и у човеку. Ја сам и то у Хи-
ландару једном заиста осетио, да морам да се окренем, и онда ми 
је један од старијих монаха махао одозго. Просто, оно што имате 
само у књигама: „Осетио је поглед у потиљак”. Није ни то написа-
но безвезе, али је постало фраза. Заиста се осети поглед, ако је јак.   

Било би лепо, за крај, направити један осврт на улогу рокенрола у Вашем 
личном и професионалном систему вредности.



С
И
М
П
О
С
И
О
Н

125

125

Рокенрол је за моју генерацију, то најтеже могу да објасним, зна-
чио веома много, значио слободу, значио отварање потпуно на-
ших личности према нечем другом. Просто смо полетели када је 
рокенрол ушао у наше животе, до тада смо били пилићи без крила. 
Рокенрол је иманентно такав да се бори против ауторитета, да се 
труди да буде слободно и по своме. Читава моја генерација је поче-
ла потпуно другачије да се облачи, да се шиша, да размишља, и на 
један начин се спојила и добила енергију која би могла да отвори 
нове видике. 

Разговарао сам једном са неким мојим старим пријатељима, 
па сам могао да набрајам шта ме је све у животу полако разочара-
вало, једна, друга, трећа ствар, чак и неке велике ствари овде око 
нас које су биле предивне...војничка храброст, официрска част... 
Кад сам био млађи, мислио сам да је САНУ нешто важно... Био ми 
је тада закључак, не знам колико сам у праву, да је једино тај прави 
рокенрол покушао да још увек негде иде неоптерећен тиме шта ће 
бити, како ја изгледам другима, да ли ћу да освојим нешто, него те, 
просто, тера да имаш тај животни импулс, да идеш даље, а шта ће 
бити на крају и докле ћеш доћи није уопште битно. Како кажу и 
филозофи: „Није важан циљ, него је пут до циља важан”.

У Центру за културу Смедерево, 17. 2. 2016.
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Душан Познановић

ПРИЛОЗИ ЗА ЖИВОТОПИС ЛЕКАРА ДР 
БОЖИДАРА ЛУЖАНИНА (1885 – 1941)

Од рођења у чачанском селу Миоковци, кроз ратне године, 
преко Сремске Митровице, до трагичне смрти у Смедереву

На старом православном гробљу у Сремској Митровици, неколико 
десетина метара једна од друге, налазе се породичне гробнице две 
веома значајне, а данас помало заборављене породице, Воркапић 
и Лужанин, повезане својим српским, родбинским, па и многим 
другим нераскидивим везама. Њихове главне личности – један 
филмски стваралац светске репутације, родом из Срема, а други 
угледни лекар и друштвени посленик, пореклом из чачанског кра-
ја, скоро сигурно, на том светом месту нису могле да нађу своје 
последње уточиште и вечни мир. Па ипак, њихова имена на мер-
мерним плочама поуздано сведоче о дубоком трагу и значају за 
овај историјски град на левој обали Саве.

Име Славољуба Славка Воркапића (1894 – 1976), рођеног у 
Добринцима крај Руме, заувек ће остати запамћено по његовом 
доприносу седмој уметности. Био је чувени амерички и српски 
филмски стваралац – редитељ, монтажер и теоретичар, чак и глу-
мац, универзитетски професор и сликар. Без обзира што је умро 
и сахрањен на имању свога сина Славомира (Едварда), у Михасу, 
Шпанија, основни подаци о њему уписани су на мермерном спо-
менику у граду где је живела породица Воркапић. Заправо, генера-
лије популарног Воркија (тако су Славка звали пријатељи) нашле 
су се испод имена најближих – родитеља Петра и Софије Ворка-
пић, браће Ранка и Милана (ни Милан није овде сахрањен, нестао 
је 1941. у паклу званом Јадовно – прим. ДП).

На истој гробљанској стази, нешто северније од гробнице 
Воркапићевих, смештено је и вечно почивалиште друге митровач-
ке породице, брачног пара Лужанин – др Божидара (1885 – 1941) 
и Љубице (1889 –1984), као и њихове деце – Наде Петровић (1912 

– 1989), Десанке – Белке, удате Милковић (1916 – 1935), Вере (1919 – 
1981) и Ђорђа (1910 –1955). Како је већ поменуто, др Божидар Лужа-
нин је био познати лекар, а супруга му Љубица Лужанин рођ. Вор-
капић старија сестра Славка Воркапића. Прст судбине ће „удеси-
ти” да и управник митровачке, смедеревске и још неких болница, 
санитетски потпуковник, носилац Албанске споменице и других 
ратних и мирнодопских одликовања, по свој прилици, не буде са-
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храњен на гробљу у Сремској Митровици. Рођен у селу Миоковци, 
крај Чачка, овај угледни српски патриота погинуо је, 5. јуна 1941. у 
Смедереву, у стравичној експлозији муниције и ратног материјала.

И док је биографија знаменитог светског филмског ствараоца 
Славка Воркапића, углавном, детаљно изучена и исписана, живо-
топис његовог зета, др Божидара Лужанина, недовољно је истра-
жен и обједињен на једном месту. Овај текст је тек скроман поку-
шај да се у заједничком писаном прилогу саберу подаци до којих 
смо, за сада, могли да дођемо.

***
Божидар Лужанин је рођен 25. децембра 1885. године (7. јануара 
1886. по новом календару), у селу Миоковци, десетак километара од 
Чачка –ондашњи „Срез Љубићки, Бановина Дринска, Војни округ 
ужички”. Његови родитељи – мајка Јулка (рођ. Броћић), из Гуче, а 
отац Василије Лужанин, потомак угледне породице, старином из 
околине Колашина у Црној Гори. Венчали су се 1883. године.

Фамилија Лужанин је била једна од најбројнијих, најбогатијих 
и најугледнијих у Миоковцима, још од почетка 19. века. Славили 
су Ђурђевдан. Сматра се да је у ово село најпре дошао Мијаило, са 
својим синовима Илијом и Јованом. Прадеда Божидара Лужанина, 

Др Божидар Лужанин (1934)
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Јован, у пореским књигама се презивао Мијаиловић (изведено из 
очевог имена), а тако је забележен и 1831. године, као кмет миоко-
вачки. Био је први председник Миоковачке општине. Јован Мија-
иловић (Лужанин), умро 1839. године, имао је три сина –Лазара, 
Алексија и Јеврема, као и кћерку Василију.

Деда Божидарев – Лазар Лужанин (око 1820 – 1888), такође 
је био кмет, па први „председник примирителног суда општи-
не миоковачке” и посланик Светоандрејске скупштине (1858). Је-
дина кућа од тврдог материјала у Миоковцима, подигнута 1856. 
године, била је његова, а постоји и данас – од 1975. године је спо-
меник културе. У време градње те куће, Лазар је био старешина 
породичне задруге која је имала 15 чланова. У њој се родио и Ва-
силије Лужанин (1864 – 1885), отац главне личности нашег текста, 
Божидара Лужанина.

Будући лекар, иначе први Миоковчанин са факултетском ди-
пломом, Божидар Лужанин, остао је без оца у истој години у којој 
је рођен. Како пише хроничар овог села, Милош Обрадовић, отац 
Василије је умро 1885. године, па постоји вероватноћа да, чак, није 
ни доживео рођење сина јединца. Две године касније, мајка Јулка 
се по други пут удала и то за Василија Пајовића, опанчара из Чач-
ка. Са собом је из Миоковаца одвела и малог Божидара. У Чачку ће 
Божидар завршити основну школу и пет гимназијских разреда, а 
потом постати ученик Треће београдске гимназије.

Божидар Лужанин и Љубица Воркапић (рођена у Батајници, 
1889), како откривају матичне књиге, венчали су се 22. јула 1909. го-
дине у Сремској Митровици. Тешко је рећи када и где су се упозна-
ли. (Можда у Београду, јер се породица Воркапић, 1908, преселила 
у Земун, ближе српској престоници?) Тек, у брак ће ступити само 
пет година пошто је старија сестра Славка Воркапића завршила 
четири нижа разреда Краљевске мале реалне гимназије у Митро-
вици (1900/01 – 1903/04). Млада је тада имала 20, а младожења 24 
године. Засигурно, он је још био студент медицине. 

Као државни питомац, Божидар Лужанин је у Бечу, 1912. го-
дине завршио Медицински факултет.

На основу расположивих, посредних, штурих и не увек поу-
зданих података, др Божидара Лужанина налазимо, 1914. у Крушев-
цу, где је – како пишу Бошко Токин и Никола Павловић, биографи 
Славка Воркапића – био управник градске болнице. По свој прили-
ци, тамо му је живела супруга Љубица са децом, а он тек повремено 
боравио, пошто је учествовао у оба балканска и потом Првом свет-
ском рату. Према сазнањима проф. др Јована Максимовића, углед-
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ног истраживача и писца из Руме, изгледа да се брачни пар Лужа-
нин, те прве године Великог рата, обрео и у Сремској Митровици. 

***
Поуздане информације о ратном путу, војној каријери, унапређе-
њима и одликовањима, па и самом изгледу др Божидара Лужани-
на, тада резервног санитетског потпуковника, добијамо из његовог 

„картона личних и службених података” који је попуњен, 9. децем-
бра 1934. у сремскомитровачком војном округу. Повод за исписи-
вање новог војног досијеа је била заклетва на оданост „Врховном 
Заповеднику све војне силе Краљу Југославије Петру Другом” и 
отаџбини, непосредно после погибије краља Александра I Кара-
ђорђевића.

Резервни санитетски потпуковник др Божидар Лужанин, 
како стоји у војној исправи, био је висок, округлог лица, смеђе 
косе и граорастих очију, са штуцованим брковима... Вера – српско 
православна, народност – Југословен. Завршио је четири разре-
да основне школе, осам разреда гимназије са испитом зрелости и 
Медицински факултет у Бечу. Поред матерњег, знао је и немачки 

Породична гробница породице Лужанин у Сремској Митровици
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језик. Супруга Душана (Љубица), деца – Георгије (24. април 1910.), 
Нада (24. фебруар 1912.), Десанка (18. фебруар 1916.) и Вера (23. 
новембар 1919.).

Пре ступања у санитетску војну службу, Лужанин је био ле-
кар (касније, по преласку у резерву, 1923. године, управник Бано-
винске болнице), а место становања Сремска Митровица, Банови-
на дунавска, Улица краља Александра бр. 9.

На одслужењу ђачког рока, 1912. био је у шумадијској бол-
ничкој чети у Крагујевцу, а испит за резервног санитетског поруч-
ника, исте године, положио у Министарству војном – санитетско 
одељење. Учествовао је у следећим ратовима: „Српско – турском 
1912. год; Српско – бугарском 1913. год, и у европском рату из 1914 

– 1920. год у Српској војсци”, и то, најпре, као трупни и пуковски 
лекар, командир санитетског одељења, а касније управник при-
времене војне болнице у Вишеграду и сталне војне болнице Врба-
ске дивизијске области (у Бањалуци – прим. ДП) од 1919. до 1923. 
године. 

Унапређења: поручник, 22. септембар 1912; капетан II класе, 
25. новембар 1913; капетан I класе, 15. јун 1915; мајор, 20. април 
1919; потпуковник, 10. март 1924. године. 

Као санитетски лекар, учесник балканских и Првог светског 
рата, др Божидар Лужанин је био носилац више ратних и мир-
нодопских одликовања: Крста милосрђа (1914), Златне медаље за 
ревносну службу (1918), Ордена Белог орла V (1920), Златне меда-
ље за ревносну службу (1920), Албанске споменице (1921), Ордена 
Светог Саве V (1920), Сребрне медаље за ревносну службу (1913) и 
Златне медаље за ревносну службу (1913).

У војном картону још пише да је др Божидару Лужанину, од 
28. маја 1923. године, уважена оставка и да је преведен у резерву у 
чину рез. санитетског потпуковника.

***
На месту управника Бановинске болнице у Сремској Митровици, 
др Божидар Лужанин је, 1923. године заменио познатог лекара др 
Јарослава Денеша. У писму од 25. маја 1927. године, упућеном свом 
пријатељу Милану Костићу, кр. јавном бележнику у Сремским 
Карловцима, најстарији брат Славка Воркапића, Ранко, митровач-
ки судија, помиње и свог зета Божидара. Између осталог, Ранко 
Воркапић пише:

„Вељко Петровић (познати писац, једно време на служби у 
Митровици – прим. ДП) је мојстар и и одлични познаник, друг и 
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пријатељ. Не знајући где сам, он је још лане обратио се на мога зета, 
управитеља овдашње жупанијске болнице, Дра Божидара Лужа-
нин писмом тражећи од њега, да му хитн опошаље податке о моме 
брату сликару Славољубу за свој рад, који издаје Матица Српска у 
Новоме Саду приликом прославе своје стогодишњице…”

Др Божидар Лужанин је био управник митровачке болнице 
до 1931. године, када га на том месту замењује др Никола Попо-
вић. Потом, све до 1938. године, како сведоче истраживачи здрав-
ствене прошлости града на Сави, био је шеф интерног одељења у 
истој установи. Поједине београдске дневне новине, чак, помињу 
др Лужанина, и касније, као „управника митровачке болнице”. То 
се односи и на 1936. годину, када лист „Време”, од 20. фебруара, 
објављује напис о личној трагедији др Божидара Лужанина и целе 
његове породице. Има разлога да се о тој несрећи, „лекарској афе-
ри” како је назива непотписани аутор, каже и која реч више.

Наиме, пред сам крај 1935. године, после порођаја у Дарди, у 
митровачкој болници је умрла кћерка „управника” те установе, др 
Лужанина, Десанка Милковић, супруга директора Водне задруге 

Име др Божидара Лужанина на Спомен-костурници у Смедереву
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у Дарди ,инж. Ивана Милковића. Брат покојнице, Ђорђе Лужанин, 
поднео је државном тужилаштву у Сремској Митровици пријаву, 
којом је оптужио општинског лекара из Дарде др Славка Белесли-
на и др Карла Хелбиха, гинеколога из Сремске Митровице, због 
несавесног, погрешног здравственог третмана породиље. Како 
лист доноси, Ђорђе Лужанин је тврдио да је његова сестра, убрзо 
пренесена у митровачку болницу, имала сепсу, а да су је доктори 
лечили од тифуса. („У пријави г. Лужанин тврди да је др. Белеслин 
већ тада знао да је наступила сепса, али да је намерно није хтео да 
лечи, него одлучио да је пусти да умре, да се не би открио његов 
нехат Исту „дијагнозу” је приликом прегледа у Митровици поста-
вио и др Хелбих.”)

Не знамо како се читав случај завршио на суду, тек, др Бо-
жидар Лужанин је 1938. године протеран из Сремске Митровице. 

„Као Србијанац морао је да се уклони из Митровице, по усташкој 
наредби”, забележиће Јован Удицки у својој књизи о жртвама Дру-
гог светског рата. Лекарска служба ће га одвести у Смедерево, где је 

– према сазнањима др Јована Максимовића – постављен за управ-
ника болнице. Није без значаја чињеница да су др Карло Хелбих 
(ратни управник митровачке болнице) и његов адвокат Петар Гво-
здић (велики жупан) били челници усташке власти у Митровици. 
Као озлоглашене главешине НДХ и ратни злочинци, обојица су по 
завршетку рата осуђени на смрт вешањем.

У међувремену, током тридесетих година 20. века, име др 
Божидара Лужанина се, углавном, везује за Сремску Митровицу. 
Новине тога времена, често, називају га управником митровачке 
болнице, иако здравствени хроничари, др Јован Максимовић и 
др Федор Маринковић, наводе да је на тој дужности био само до 
1931. године. Према званичним подацима, др Никола Поповић 
је управник болнице од 1931. до 1937., а потом в.д. управника до 
1941. године, када на њено чело долази усташки кадар др Карло 
Хелбих.

У низу друштвених и политичких активности, о којима су 
тих година писале престоничке новине („Време”, „Правда”) и 
сремскомитровачки лист „Срем”, др Божидар Лужанин се посеб-
но афирмисао као челник Црвеног крста и Удружења носилаца 
Албанске споменице. На Главној годишњој скупштини Црвеног 
крста, у Љубљани (5. маја 1933.), др Божидар Лужанин, „управ-
ник болнице из Сремске Митровице”, имао је запажено излагање, 
указавши на неке неправилности у раду те организације. Говор 
делегата обласног одбора за Срем био је „срдачно поздрављен”. 
На скупштини Среског одбора Црвеног крста (13. фебруара 1941.), 



136

одржаној у Женској школи у Митровици, др Лужанин је био поно-
во изабран за његовог председника.

Важне податке о друштвеним активностима др Божидара 
Лужанина налазимо и у годишњим извештајима Митровачке гим-
назије, нарочито када је реч о раду школског Подмлатка Црвеног 
крста. Тако је Срески одбор Црвеног крста у Сремској Митровици, 
16. септембра 1934. године, образовао велику поворку кроз град, у 
циљу ширења племенитих идеја ове организације. А када се по-
ворка зауставила у градском парку, „после говора претседника 
Среског одбора Г. Др. Лужанина Божидара, лекара”, гимназијски 
хор је отпевао државну химну и неколико родољубивих песама. 
Поменуто је и одржавање Самарјанског курса, за ученице виших 
разреда гимназије, а у извештају за школску 1939/40. годину, по-
ред осталог, још пише:

„Ове године је у гимназији одржан Самарјански течај, који је 
трајао од 17 октобра до 16 фебруара и то уторником и петком по 
2 часа. Предавао је г. Лужанин д-р Божидар, лекар и претседник 
Среског одбора Црвеног крста, а о бојним отровима предавао је г. 
Ковачевић д-р Милан, лекар бановинске болнице. Испит је одр-
жан 19 фебруара, а испитни одбор су сачињавали : г. г. Лужанин 
д-р Божидар...” 

Када је, 8. децембра 1940. године, у граду на Сави свечано про-
слављана двадесет пета годишњица Албанске голготе, председник 
пододбора из Сремске Митровице, др Божидар Лужанин, имао је 
такође важну улогу. Најпре је био у делегацији која, на железничкој 
станици, дочекује председника Главног одбора носилаца Албан-
ске споменице генерала Милорада Мајсторовића, а после цркве-
ног помена, на свечаној академији у сали Српског дома, Лужанин 
држи веома запажен говор. Новине су, поред осталог забележиле: 

„У маркантним потезима он (др Божидар Лужанин – прим. ДП) је 
изнео оне најтеже моменте из Албанске голготе, истакао велику 
љубав Србијанаца за своје ослобођење и ослобођење све славенске 
браће испод скиптра Аустро-угарске круне.” 

Слично је било и месец дана раније, на Митровдан, када „до-
маћин славе г. др. Божидар Лужанин”, дочекује високе београдске 
госте, генерала Љубомира Максимовића, пуковника Драгољуба 
Анђелковића и остале: „Са пуним срцем захвалности поздрављам 
Вас, драги ослободиоци, као синове ослободилачке братске срп-
ске војске. Добро нам дошли храбри ослободиоци у наш кићени 
Срем! Живели!” Тада је обележена и 22. годишњица ослобођења, 
односно уласка српске војске у Сремску Митровицу.
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Напис објављен у листу „Срем” (2. новембар 1938) упућују на 
закључак да је др Божидар Лужанин био припадник „борбаша” 
(Југословенске народне странке – прим. ДП). Годину дана касније, 
он говори на скупу Акционог одбора Српског културног клуба у 
Митровици и каже да су „Срби чудан народ. У несрећи смо увек 
сложни, а у миру несложни! Молим вас браћо и позивам, да нам 
опет она некадашња мала Србија буде српски пијемонт и да буде-
мо сложни у борби за српска права.”

***
Било како било, тек, пред крај тридесетих година др Божидара Лу-
жанина су усташке власти протерале из Митровице, да би се он 
нашаоу Смедереву. Да ли је тамо отишао са породицом или без ње, 
као лекар или управник градске болнице, требало би да се преци-
зније утврди. Сасвим сигурно, Лужанин је и даље био (повремено, 
дуже или краће) присутан и друштвено веома активан и у Срем-
ској Митровици.

А кобног 5. јуна 1941. године, унутар зидина Смедеревске тв-
рђаве, у складишту ратног плена, експлодирале су огромне коли-
чине муниције и другог експлозивног материјала. То је изазвало 
не само велику људску трагедију, већ и катастрофално разарање 
читавог града Смедерева. До данас није утврђен тачан број стра-
далих цивила и немачких војника, а ни поуздан узрок експлозије – 

„саботажа, самозапаљење или немар (окупаторских чувара – прим. 
ДП)”. Према разним проценама, у тој стравичној експлозији војног 
материјала погинуло је између 600 и 1200-1500 људи.

У петојунској катаклизми живот је изгубио и др Божидар Лу-
жанин, лекар, резервни санитетски потпуковник, житељ сремско-
митровачки и смедеревски. У књизи др Радомира Милошевића 

„Смедеревски ратни поменик”, под редним бројем 247, забележено 
је и његово име, као једне од идентификованих жртава помену-
те експлозије. Као пропратно објашњење, наведена је кратка бе-
лешка: „Лекар. Рођен 25. децембра 1885. године у селу Миоковци, 
ожењен. МКУ Смед 132/42.” На Спомен-костурници, која је 1942. 
године подигнута на Старом гробљу у Смедереву, према пројекту 
архитекте Александра Дерока, међу 485 уписаних имена погину-
лих, налази се и име др Божидара Лужанина.

(Аутор се најтоплије захваљује Милици Баковић из Чачка и Снежани 
Цветковић из Смедерева за помоћ у прикупљању података.)
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Мирослав П. Лазић1

„КАПЕТАН ЕДМУНД СПЕНСЕР” О СМЕДЕРЕВУ И 
СМЕДЕРЕВСКОМ КРАЈУ

Прилог проучавању британских путописа о Србији и Србима у 19. веку

Увод у тему
Подстакнут унапређењем средстава транспорта и ширењем бри-
танског глобалног утицаја, викторијански путопис се појавио у пе-
риоду од четрдесетих година 19. века и до Првог светског рата био 
комерцијално популаран и успешан жанр који је постао претежно 
предмет интересовања средње класе. Уопштено гледано, путопис је 
од 15. до 20. века, као литерарни жанр играо саставну улогу у европ-
ској империјалној експанзији. Путописи овог периода врло су инди-
кативни по питању активности европских путника у иностранству, 
као и ставова и идеологија које су покретале европски експанзиони-
зам.2 Путовања мисионара и трговаца подстицала су колонијалну 
експанзију. Британско царство расло је по обиму, а предузимљиви 
људи и политичари подстицали су не само политички, већ и трго-
вачки експанзионизам. Као резултат ових процеса долази до увећа-
ња броја путовања и људи у служби Британске Империје: трговаца, 
чиновника, научника, војника, шпијуна и људи других професија и 
мотива. Ову жељу за покретом, увећавану новим и све бољим сред-
ствима саобраћаја, врло добро је вербализовао Вилијам Хезлит у бри-
танском месечнику Њу Мантли Магазин (The New Monthly Magazine) 
1828. године: „Чини се да сада постојимо само тамо где нисмо – да 
журимо ка ономе што је пред нама, или да се осврћемо на оно што је 
иза нас, да никада не будемо устаљени ни на једном месту”.3

Британска јавност се интересовала како за географска и на-
учна, тако и антрополошка истраживања. У том смислу, вредност 
путописа могла је бити вишеструка: као приказ личног искуства, 
инструкција будућим путницима, опомена верницима, савет тр-

1 Аутор је виши кустос историчар Музеја у Смедереву.
 Контакт са аутором: miroslavgilelazic@gmail.com 
2 Carl Thompson, Travel writing, Routledge, Абингдон, 2011, 3.
3 William Hazlitt, „Travelling Abroad”, The New Monthly Magazine, 22 (1828), стр. 526, цитирано 

према: Carl Thompson, Nineteenth-Century Travel Writing, у: (Nandini Das, Tim Youngs, уред-
ници), The Cambridge History of Travel Writing, Cambridge University Press, Кембриџ, 2019, 108. 
Иначе Њу Мантли Магазин је излазио у периоду од 1814. до 1884. године. Основао га је и 
уређивао до 1845. године Хенри Колберн (Henry Colburn), о којем ће касније у овом раду 
бити речи.
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говцима, извештај о научним открићима, али и средство зараде за 
издаваче и ауторе путописа. Викторијански путопис се појављује у 
великом броју стилова, а путописци су заступали широк спектар 
интересовања и приступа. „Неки су нудили прилично лагане, по-
вршне скице или сећања сликовитих или егзотичних региона; дру-
ги су настојали да проницљивије размисле о дестинацијама које су 
посетили. Без обзира на њихов степен интелектуалног или умет-
ничког достигнућа, међутим, многи од ових путника показали су 
жељу да се склоне са утабаних стаза и да избегну уобичајене тури-
стичке руте”.4 Све ово, у доброј мери, могло би да се односи и на 
Едмунда Спенсера. Његова библиографија нам то потврђује. При-
лично обиман опус „капетана Едмунда Спенсера” (Capt. Edmund 
Spencer), како се најчешће потписивао предмет нашег рада и уједно 
аутор бројних путописа и историјских романа у периоду од 1836. 
до 1867. године, веома је парадигматичан. Уколико анализирамо 
наслове његових књига и ставимо их у контекст оновремених дру-
штвено-политичких дешавања у Европи, разумећемо да су његове 
књиге у великој мери биле један од одговора на интерес растуће 
публике, а да су теме које је обрађивао у неким случајевима биле 
вођене више лукративним мотивима, него знатижељом путописца. 

„Капетан Едмунд Спенсер” – енигматични викторијански 
пустолов, опортунистички путописац или плагијатор 

измаштаног имена
Биографија Едмунда Спенсера је веома опскурна. У домаћој ли-
тератури најбољи критички приказ Спенсеровог опуса нуди Ве-
селин Костић у свом капиталном делу о британско-српским кул-
турним и другим везама у 18. и 19. веку.5 Код других аутора који су 
се бавили британским путописима има тек мало података о њему, 
а кад их пронађемо неретко су обавијени велом сумње или писа-
ни критичким тоновима. Овде ћемо понудити хрнолошки осврт 
на Спенсерову библиографију у литератури која је, по нашем ми-
шљењу, и најрелевантнија за тему којом се бавимо.

У раду америчке историчарке Барбаре Јелавић, Едмунд Спен-
сер је један од најцитиранијих и највише коментарисаних путо-
писаца, што у доброј мери говори да га је сматрала за поуздан 
извор. Но, ипак, о њему нема никаквих биографских података.6 

4 Carl Thompson, Travel writing, 54.
5 Veselin Kostić, Britanija i Srbija: kontakti, veze i odnosi (1700-1860), Arhipelag, Београд, 2014. 
6 Barbara Jelavich, The British Traveller in the Balkans: The Abuses of Ottoman Administration in the Sla-

vonic Provinces, The Slavonic and East European Review, Vol. 33, No. 81 (June 1955), 396-413.
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Британски историчар српског порекла Стеван К. Павловић у сво-
јој студији о Србији прве половине 19. века у очима британских 
путописаца, иако помиње путовање Едмунда Спенсера из 1836. 
године, не даје никакве биографске податке о овом аутору.7 Ле-
онтије Павловић се у својим бројним мултидисциплинарним сту-
дијама бавио најразличитијим питањима из историје Смедерева. 
Енглеско-српске односе тек је дотакао,8 а бројни путописци који су 
пролазили кроз Смедерево или у њему боравили, осим Мајкла Џо-
зефа Квина (Michael Joseph Quin),9 нису му били познати или нису 
били међу приоритетима његових истраживања. Иако се књига 
Зденка Левентала највећим делом бави британским путописцима 
из старијих епоха, у последњем приказу дат је исечак из Спенсеро-
вог описа путовања кроз делове некадашње југословенске државе, 
тачније кроз Словенију и Хрватску.10 Иако ова цртица излази из 
оквира наше теме, вредна је помена, јер приређивач књиге на кра-
ју својих приказа даје краће биографске белешке свих британских 
путописаца осим Едмунда Спенсера. Разлоге изостављања био-
графије, бар елементарне, требало би тражити у недоступности 
података или у постојању сумње у поузданост имена аутора. Омер 
Хаџиселимовић третира писање капетана Спенсера као „вредно 
сведочење о људима и догађајима”,11 чак и ако запажа да су неки 
пасажи овог путописа преписивани из књиге Ами Буеа.12 У срп-
ском издању књиге Измишљање Руританије, књиге која има трајан 
значај у академској заједници, а која се бави проучавањем перцеп-
ције Балкана на Западу, ауторка Весна Голдсворти, иако се дотиче 
бројних британских деветнаестовековних путописаца, не помиње 
Едмунда Спенсера.13 Исто важи и за незаобилазну књигу Марије 
Тодорове.14 Историчар Љубодраг П. Ристић је опрезан и напоми-
ње „да се за Едмунда Спенсера не зна поуздано ко је”.15 Код Сање 

7 Stevan K. Pavlowitch, Early Nineteenth-Century Serbia in the Eyes of British Travelers, Slavic Review, 
Vol. 21, No. 2 (June 1962), 322-329.

8 Леонтије Павловић, Смедерево и Европа 1381-1918, Музеј у Смедереву, Смедерево, 1988, 181-182.
9 Леонтије Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, Музеј у Смедереву, Смедерево, 1980, 

274.
10 Edmund Spenser, Skice o Nemačkoj i Nemcima s kratkim pogledom na Poljsku, Mađarsku i Švajcarsku 

(...) god. 1834-1836, u: Zdenko Levental, Britanski putnici u našim krajevima od sredine XV do očetka 
XIX veka, Dečije novine, Горњи Милановац, 1989, 276-290. 

11 Omer Hadžiselimović, Na vratima Istoka: engleski putnici o Bosni i Hercegovini od 16. do 20. vijeka, 
Veselin Masleša, Сарајево, 1989, 57.

12 Исто, 18.
13 Vesna Goldsvorti, Izmišljanje Ruritanije: imperijalizam mašte, Geopoetika, Београд, 2000.
14 Maria Todorova, Imagining the Balkans, updated version, Oxford University Press, Њу Јорк, 2009.
15 Љубодраг П. Ристић, Британски путописци о Београду у другој половини XIX века, у: Београд у делима 

европских путописаца (ур. Ђорђе С. Костић), Балканолошки институт САНУ, Београд, 2003, 233.
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Лазаревић Радак налазимо помена о Едмунду Спенсеру на више 
места. О његовој биографији нема много података, а ауторка га 
сажима као енглеског песника, историчара и истраживача.16 Ед-
мунда Спенсера не помиње ни Слободан Г. Марковић,17 док је код 
Александра Растовића он штуро приказан као „капетан британске 
краљевске војске”.18 У монографији Бранка Момчиловића која се 
бави британским путописом о јужнословенским крајевима 19. века 
Едмунд Спенсер је поуздан извор.19 

Ни оновремена литерарна критика не нуди никакве биограф-
ске податке. С обзиром на чињеницу да се понекад потписивао као 

„captain Edmund Spencer”, те да је објављивао чланке у часопису 
за војна питања United Service Magazine20 упућује нас на оправдану 
претпоставку да је у свет путописне прозе ушао из војног позива. 
У књизи о Путовањима по Турској он наговештава разлог путовања 
и писања путописа, а то је пре свега лукративни мотив, тачније да 
ће његове белешке издавач Хенри Колберн (Henry Colburn) „пре-
творити у енглеске банкноте”.21 Из овога, као и из чињенице да је 
под овим именом публикован велики број путописа, можемо да 
закључимо како је Едмунд Спенсер био нека врста професионал-
ног путописца.

Без обзира на обиман и респектабилан опус, Спенсер је остао 
тајанствена личност све до данас. Тек у новијим студијама или 
прегледним радовима српских англиста и историчара о британ-
ско-српским везама пронашли смо критички приступ опусу капе-
тана Спенсера. Дугогодишњи професор на катедри англистике на 
Филолошком факултету у Београду Веселин Костић је својим кри-
тичким приступом и врло пажљивим читањем комплетног Спен-

16 Sanja Lazarević Radak, Otkrivanje Balkana, Mali Nemo, Панчево, 2013, 69. У њеној наредној 
књизи, штампаној само годину дана касније, нема помена Спенсера: Sanja Lazarević Radak, 
Nevidljivi Balkan: prilog istoriji postkolonijalnih geografijа, Mali Nemo, Панчево, 2014.

17 Slobodan G. Markovich, British-Serbian Cultural and Political Relations 1784–1918, in: British-Serbian 
Relations from the 18th to 21th Centuries (ed. Slobodan G. Markovich), Zepter World Book, Fakultet 
političkih nauka Beograd, Београд, 2018, 13-117.

18 Александар П. Растовић, Енглези о Србима и Србији у XIX и почетком XX века, у: Други о Србима, 
Срби о другима, зборник радова (приредила Дубравка Поповић-Срдановић), Филозофски 
факултет Универзитета у Нишу, Ниш, 2012, 12.

19 Бранко Момчиловић, Британски путници о нашим крајевима у XIX веку, Матица Српска, 
Нови Сад, 1993, 139; У зборнику краћих радова истог аутора о сличним темама нема помена 
Едмунда Спенсера: Бранко Момчиловић, Из историје српско-британских културних веза, 
Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци-Нови Сад, 2016.

20 Veselin Kostić, наведено дело, 154.
21 Исто, 154. Веселин Костић је иначе веома критичан и према његовом првом издавачу, који је 

био више слика и прилика оновременог пословног човека и опортунисте него ли озбиљног 
издавача књига. И каснија литерарна критика описаће га као „произвођача, а не издавача 
књига”: Исто.
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серовог путописног опуса, дакле не само оног који се односи на 
јужнословенске крајеве, уз ослањање на велику ерудицију деми-
стификовао поједине аспекте везане за опус „капетана Спенсера”. 
Његова критика усмерена је пре свега на питања поузданости ау-
тора. Наиме, један део оновремене критике пише похвално о њему, 
док је други био веома сумњичав према аутентичности његових 
приказа различитих крајева, нарочито оних у четвртој деценији 
19. века. Велики број путописа, од којих су неки издавани у врло 
кратким размацима изазивао је подозрење критичара.22 Да ли је он 
уопште обилазио те крајеве или се ослањао на сазнања доступна у 
оно време? Ипак, његов путопис по Европској Турској 1850. године 
критика је врло добро оценила, иако у њему има много грешака, 
паушалног приказа крајева и обичаја, па и измишљених анегдо-
та.23 Пажљивим упоредним читањем Спенсера и других оновре-
мених британских путописаца попут Пејтона, Кинглејка и других 
можемо запазити да је Спенсер вешто поткрадао не само идеје, већ 
и конкретне чињенице и проширивао их, како је то оновремена 
британска критика забележила, „благоглагољивошћу и опширно-
шћу”.24 Веселин Костић је у својој оцени врло оштар, јер Спенсера 
назива „бароном Минхаузеном међу енглеским путописцима”.25 

Од новијих радова у којима се помиње Спенсер издвојићемо 
прегледан рад Радована Субића, који се највећим делом ослања на 
критички приступ Веселина Костића, додајући томе своју претпо-
ставку да је Спенсер „био професионални путник, који се, кори-
стећи тадашње интересовање за прилике на Истоку и њихов могу-
ћи утицај на међународне односе, издржавао писањем путописа”.26

У енциклопедијским одредницама стране провенијенције 
Спенсер се помиње, али опет без значајнијих података о његовој 
биографији.27 Невал Бербер се у својој докторској дисертацији пу-
бликованој 2010. године бави и Спенсеровом биографијом. Она из-
носи мишљење да „је врло могуће да се иза имена Едмунд Спенсер 
крије нека викторијанска личност која се плашила за своју приват-
ност и која је направила каријеру писања о Балкану, а да није оба-

22 Исто, 157.
23 Исто.
24 Исто.
25 Исто, 152.
26 Радован Субић, Едмунд Спенсер о османској Босни и Херцеговини 1850., Гласник Удружења ар-

хивских радника Републике Српске, год. X, број 10, 2018, 121.
27 Omer Hadžiselimović, Balkans, pre-1914, у: (Jennifer Speake, уредница), Literature of Travel and 

Exploration, Volume One (A to F), Routledge, Абингдон, 2013, 67-71; 
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везно тамо путовала”.28 У најновијој студији о дистопијској слици 
Србије у британској путописној литератури Спенсеру је посвећено 
цело поглавље, али опет уз штуре податаке о биографији или у 
вези његовог ауторства.29 

Након свега реченог, оправдано је да се запитамо да ли се 
иза овог имена крио стваран или измаштан лик, појединац или 
неколико аутора који су радили под истим псеудонимом, који је 
идентичан имену и презимену најпознатијег енглеског песника из 
времена династије Тјудор у 16. веку? 

Упркос оправдане упитаности неких аутора о употребљиво-
сти његових путописа,30 ипак ћемо понудити критичко читање 
бројних цртица и пасажа о Смедереву, смедеревском крају, ње-
говом становништву, географији и друштвено-политичким при-
ликама у тридесетогодишњем периоду око средине 19. века, тако 
снажно обликованом геополитичким питањима решавања Источ-
ног питања. Спенсерове књиге то свакако заслужују, не само зато 
што су доживљавале вишеструка издања, већ и стога што је његова 
књига о пропутовањима по Балкану 1850. године, „по количини 
текста најопширнији приказ Србије у британској путописној ли-
тератури”,31 а од чак осам путописа потписаних именом Едмунда 
Спенсера или само капетана Спенсера, само у два се не помиње 
Србија.32

Спенсерово упознавање са Србијом
Низ Спенсерових књига почиње 1836. године објављивањем пу-
тописа под називом Скице Немачке и Немаца, са освртом на Пољску, 
Мађарску и Швајцарску, 1834, 1835. и 1836. године у два тома, који је 
објавио као „Енглез који станује у Немачкој”.33 Већ наредне, 1837. 
Године такође у Лондону, али под фирмом другог издавача, обја-
вљена је књига, опет у два тома, под називом Путовања у Черкезију, 

28 Neval Berber, Unveiling Bosnia-Herzegovina in British Travel Literature (1844-1912), Edizioni Plus – 
Pisa University Press, Пиза, 2010, 4.

29 Dimitrios Kassis, Dystopian Depictions of Serbia in British Travel Literature: A Balkan Tour, Cambridge 
Scholars Publishing, Њукасл апон Тајн, 2022, 41-60.

30 Radovan Subić, Adventurers, Agents, and Soldiers: British Travel Writers in Bosnia and Herzegovina 
(1844 – 1856), in: Voyages and Travel Accounts in Historiography and Literature, Volume 2 (Edited by 
Boris Stojkovski), Trivent Publishing, Будимпешта, 2020, 87.

31 Veselin Kostić, наведено дело, 153.
32 Исто.
33 Edmund Spencer, Sketches of Germany and the Germans, with a glance at Poland, Hungary, & Switzerland, 

in 1834, 1835, and 1836. By an Englishman Resident in Germany. In Two Volumes, Whittaker & 
Co., Лондон, 1836. У овој књизи, између осталог, пише и о некадашњим југословенским 
крајевима, а данашњим Републикама – Словенији и Хрватској.
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Татарски Крим и друго: укључујући парну пловидбу низ Дунав, од Беча 
до Цариграда и око Црног мора.34 Ова књига предмет је нашег нарочи-
тог интересовања, јер се у једном делу бави описивањем српског 
Подунавља, Кнежевине Србије и њених становника, а аутор даје 
и краћи опис Смедерева. Књига је подељена на 31 поглавље, која 
су у ствари писма аутора адресирана из различитих места током 
његовог путовања. Писана су током 1836. године, а прво је послато 
из Братиславе (ориг. Pressburg) 5. априла 1836. године. Ипак, оно 
које је предмет наше највеће пажње јесте писмо број VI, које се од-
носи на описивање једног дела путовања од Сремских Карловаца 
до Голупца.

Капетан Едмунд Спенсер је своје узбудљиво и по дужини 
амбициозно путовање ка источним обалама Црног мора започео 
паробродом из Беча. Нови начин пловидбе за кратко време у пот-
пуности је револуционисао не само начине путовања, већ у доброј 
мери иновирао потребе за путовањима. Овоме су такође допри-
неле и политичке околности. Дунав више није био само баријера 
између Хабзбуршког и Османског Царства, већ је поново постао 
нешто попут брзог воденог пута. Године 1830. речни пароброд је 
направио прво познато путовање од Беча до Будимпеште. Посте-
пено је река постала призната као међународни пловни пут Ду-
нав.35 Први пароброд бечког Дунавског парно-бродског друштва 
(Erste Donaudampfschiffahrtsgesellschaft или скраћено DDSG), које 
је основано 1829. године, појавио се на Подунављу 1834. године. 
Спајањем Дунава и Црног мора плови се, уз мање потешкоће и 
преседања у Ђердапу, све до Цариграда. Путовање паробродом 
изазивало је не мало одушевљење због пријатног, брзог и потпуно 
новог доживљаја пловидбе. Због тога и не чуди да Спенсер сво-
ју књигу започиње следећим речима, у којима не само да истиче 
значај нових начина пловидбе заснованих на парној машини, већ 
уједно користи прилику да као човек свог времена и поданик Бри-
танске Империје, истакне британску заслугу за осавремењавање 
транспорта: „Сигуран сам да ћете се сложити са мном у мишљењу 
да међу разним модерним открићима која потичу од британског 
генија, ниједно није испуњено важнијим последицама по добро-
бит човечанства од парне машине, ниједно још од изума штампа-

34 Edmund Spencer, Esq., Travels in Circassia, Krim Tartary, & c. : including a steam voyage down the 
Danube, from Vienna to Constantinople, and round the Black Sea, in 1836, In two Volumes, Henry 
Colburn, Лондон, 1837.

35 Guy Arnold, Danube River, у: (Jennifer Speake, уредница), Literature of Travel and Exploration : An 
Encyclopedia, Volume One, A to F, Routledge, Њу Јорк, 2003, 316.
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рије”.36 Према Спенсеру, парна машина се, попут штампарске пре-
се, показала као веома делотворно средство „...за ширење знања и 
цивилизације у оним деловима планете, где незнање и фанатизам 
ланцима повезују интелект човека”.37

С обзиром на природу поменуте књиге, тачније на амбицију 
аутора да буде што информативнија британском читаоцу, у књи-
зи је штампана и мапа тока Дунава од Беча до ушћа Дунава у Црно 
море, о чему у уводном делу пише и сâм аутор: „Путнику који 
може кренути из Беча у Цариград и прихватити парни брод као 
начин превоза, карта реке Дунава, уведена у ово дело, биће драго-
цена аквизиција. Када сам описивао детаље свог путовања, насто-
јао сам да пружим све информације везане за важне провинције на 
њеним обалама.”38 Па, ипак, и поред добре намере аутора, карта је, 
иако поприлично добро исцртана, због природе штампе, тачни-
је формата књиге, изломљена у неколико блокова, па остаје наше 
уверење да просечан данашњи, а камоли оновремени читалац, не 
може на најбољи начин да стекне одговарајућу слику о стварном 
току реке Дунав. Оно што је за похвалу јесте чињеница да су уцр-
тани најважнији топографски елементи: сви важнији градови и 
места на Дунаву, важнија речна острва, као и реке које се уливају 
у Дунав. Готово сви топоними дати су као немачки егзоними. За 
наш рад вредно помена је да су уцртана следећа места на Дунаву: 
Гроцка (ориг. Krozka), Смедерево (ориг. Semendria),39 Кулич (ориг. 

36 Edmund Spencer, Esq., Travels in Circassia, Krim Tartary, & c. : including a steam voyage down 
the Danube, from Vienna to Constantinople, and round the Black Sea, in 1836, In two Volumes, Vol. I, 
Лондон, 1837, 1-2.

37 Исто.
38 Исто, xviii-xix.
39 До краја 17. века у савременој западноевропској литератури углавном се усталио назив 

Semendria како за назив града, тако и за хороним који се односи на провинцију или админи-
стративну јединицу, тачније санџак Османског Царства. Назив Semendria је углавном однео 
превагу у односу на остале деривате астионима Смедерево. Па, ипак, као доказ да су и тада 
упоредо коришћени другачији називи, или можда као знак учености енциклопедиста и 
истраживача, често су поред назива Semendria коришћени и други називи, без обзира да 
ли су стварно били у употреби или више као рецидив већ тада заборављене дипломатичке 
грађе или литературе малобројних познавалаца ове теме. Додајмо и то да су аутори ових 
публикација код помињања Semendria углавном реферисали ка турском изговору, па су 
често додавали и формулацију „или Semender” уз поменути назив за Смедерево: Laonici 
Chalcocondylae, Historiarum libri X, Interprete Conrado Clausero Tigurino, cum Annalibus sultanorum, 
Ex interpretatione Ioannis Leunclavii, Accessit index glossarum Laonici Chalcocondylae, studio et opera 
Caroli Annibalis Fabroti IC, e Typographia regia, Париз, 1650, 453, 473; Filippo Ferrari, Lexicon 
geographicum ,... authore Fr. Philippo Ferrario,... Editio nova [edente G. Dillingham]. Adnectitur tabula 
longitudinis ac latitudinis urbium... per totum terrarum orbem, ex ejusdem Philippi Ferrarii "Epitome 
geographica" desumpta, Ex Officina Rogeri Danielis, Лондон, 1657, 363; Edward Brown, A brief 
account of some travels in divers parts of Europe in Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, 
Austria, Styria, Carinthia, Carniola, and Friuli : as also with some observations on the gold, silver, copper, 
quick-silver mines, and the baths and mineral waters in those parts : with the figures of some habits and 
remarkable places, printed by T. R. for Benj. Tooke, Лондон, 1673, 41; Denis Martineau du Plessis, 
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Kulitza), као и реке Језава (ориг. Jessova), Велика Морава (Morava) и 
на левој обали Дунава, недалеко од Ковина, који је приказан кру-
жићем, али није му уписан назив, Дунавац (ориг. Dunavitza Kanal).

Настављајући своје путовање паробродом из Београда, Спен-
сер се упушта у описивање крајолика, људи, њихове ношње и за-
нимања, као и тренутних друштвено-политичких прилика. Исти-
че важну улогу кнеза Милоша, „који је, иако изворно необразован 
сељак, ипак достојан својим талентом и врлинама, високог поло-
жаја на који га је судбина довела”.40 Без већег удубљивања у ствар-
не прилике, или нијансирања комплексних политичких прилика 
у оновременој Србији, аутор међу кнез Милошевим заслугама у 
маленој кнежевини Србији нарочито акцентује доношење устава, 
подстицање трговине, те уређивање слободног и сигурног путова-
ња кроз Србију.41 Иако Спенсера тек неколико пута помиње у сво-

Nouvelle geographie, ou Description exacte de l'univers. Tome 2, Амстердам, 1700, 247; Bourgon de La 
Forest, Geographie historique, ou Description de l'univers, contenant la situation, l'etendue, les limites, la 
qualité, &c. de ses principales parties. Tome 2, Париз, 1705-1706, 633.

40 Edmund Spencer, Esq., Travels in Circassia, Krim Tartary…, Vol. I, 55.
41 Кнез Милош је марта 1835. године суспендовао Сретењски устав, заводећи поново лични 

режим. Тек новембра 1835. године кнез је, под притиском, умањио ефекте свог самодржа-
вља и одрекао се монопола сољу. Из својих себичних империјалних разлога велике силе су 
дошле у парадоксалну ситуацију да апсолутистичка царистичка Русија подржава уставну 
струју и ограничавање Милошеве власти, а да републиканска Француска и парламентарна 
Велика Британија ту неограничену власт Обреновића подржавају: Димитрије Ђорђевић, 
Историја модерне Србије 1800-1918, (прир. Душан Т. Батаковић), Завод за уџбенике, Београд, 
2017, 111-112.

Мапа Дунава од Беча до Црног Мора, из књиге: Edmund Spencer, Esq., Travels 
in Circassia, Krim Tartary, & c. : including a steam voyage down the Danube, from 
Vienna to Constantinople, and round the Black Sea, in 1836, In two Volumes, Henry 
Colburn, Лондон, 1837.
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јој студији, Стеван К. Павловић такође нарочито издваја овај Спен-
серов опис заслуга кнеза Милоша Обреновића за српски народ.42

Спенсер на више места истиче упадљиву разлику између кра-
јолика на двема обалама Дунава: „Пејзаж на српској страни реке је 
наставио да се побољшава, јер је био фино пошумљен; док мађар-
ски није имао ништа да ублажи монотонију, осим континуираног 
низа стражарских кућа које су припадале војном кордону на који 
сам раније алудирао”.43 Овакав опис у доброј мери подсећа на онај 
који је о истом овом подунавском потезу две године раније објавио 
ирски путник, аутор и новинар Мајкл Џозеф Квин у својој веома 
популарној књизи о путовању паробродом низ Дунав.44

Као и многе путнике пре њега, и Спенсера је пробудила поја-
ва смедеревске тврђаве, која се указивала на обали Дунава: „Обје-
кат који је следећи привукао моју пажњу био је град и замак Сме-
дерево (ориг. Semendria). Дворац је грађевина јединственог изгледа, 
троугласте форме, која се састоји од двадесет седам кула спојених 
платнима наизглед од чврстог зида. Без сумње, овакво утврђење је 
изузетно страшно када га Турци бране, захваљујући њиховој по-
знатој тврдоглавости када се боре иза камених зидина; али не спада 
у оно што би се могло назвати уобичајеним утврђењем данашњи-
це”.45 Из овог описа сазнајемо да је аутор добро приметио мону-
менталност тврђаве, и био један од ретких путописаца 19. века који 
је забележио скоро па тачан укупан број кула.46 Осим тога, добро је 
разумевао застарелост некада моћне тврђаве у времену драстично 
измењене и усавршене војне технике, првенствено артиљерије. Да 
се смедеревска тврђава, изграђена на начелима средњовековне вој-
не архитектуре, не може ефикасно бранити од нових топова било 

42 Stevan K. Pavlowitch, наведено дело, 324. Сличну оцену Милошевих лукавстава, дипломатских 
вештина, али и деспотизма, иако не лишену критичког приказа и делимично ослоњену 
на Ами Буеа, британској јавности понудиће неколико година касније и Ендру Арчибалд 
Пејтон у својој првој књизи Србија најмлађи члан европске породице (Servia, the Youngest Member 
of the European Family): Бранко Момчиловић, Ендру Арчибалд Пејтон – посредник између двеју 
култура, у: Бранко Момчиловић, Из историје српско-британских културних веза, 51-54.

43 Edmund Spencer, Esq., Travels in Circassia, Krim Tartary…, Vol. I, 57.
44 Michael Joseph Quin, A Steam Voyage down the Danube. With Sketches of Hungary, Wallachia, Servia, 

and Turkey, &c., Second Edition, revised and corrected, In Two Volumes, Vol. I, Richard Bentley, 
Лондон, 1835, 62.

45 Edmund Spencer, Esq., Travels in Circassia, Krim Tartary…, Vol. I, 57.
46 Код бројних страних путописаца, што због немогућности да тачно преброје куле, јер су 

углавном бродом пролазили поред Смедерева, то и због недовољне информисаности или 
лоших извора којима су се служили, број кула варира од 19 до 25. Међутим, тачан број 
кула, рачунајући нешто нижу и касније додату кулу „Девет брата главе” у Малом граду 
или Утврђеном замку деспота Ђурђа Бранковића која гледа према реци Језави, јесте 25. Ако 
овом броју додамо и четири куле које су накнадно подигли Турци до краја 15. века, онда је 
тај број укупно 29.
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је јасно још Аустријанцима, који су већ крајем 18. века користили 
шанчеве, редуте и истурене постаје на доминантним бреговима 
изнад тврђаве и око вароши не би ли адекватно одговорили на им-
ператив савремене артиљерије.47

Ван утабаних стаза48 – Спенсерово путовање Балканом 1850. 
године

До изласка Марејевог водича за шири простор источног Медитера-
на и Балкана,49 све више британских туриста упознаje Србију. „По-
следње године прве владавине Милоша Обреновића и догађаји који 
су пратили његову абдикацију одјекнули су на Западу. Британска 
дипломатија је до одређене мере отворила Србију Западу. Британ-
ска штампа писала је о недавним догађајима тамо и мисији пуков-
ника Хоџеса, првог британског конзула у Србији”.50 Наиме, култур-
ни додири људи из Енглеске, како су Срби углавном звали Велику 
Британију, што ће рећи Енглеску, Шкотску и Велс заједно, имали 
су своју историју и били су претеча успостављања и званичних ди-
пломатских односа између Велике Британије и Кнежевине Србије.51 

Након још једне путописне књиге у којој је пажња највећим 
делом усмерена ка Западном Кавказу, тачније Черкезији, штам-
пане у Лондону 1838. године,52 Едмунд Спенсер се, након скоро 
десетогодишње паузе, потписује као аутор живописног и нама 
посебно занимљивог путописа под називом Путовања по европској 
Турској, 1850; преко Босне, Србије, Бугарске, Македоније, Тракије, Алба-
није и Епира; са посетом Грчкој и Јонским острвима и повратком кући 
кроз Мађарску и славонске покрајине Аустрије на Доњем Дунаву, у два 

47 Леонтије Павловић, Историја Смедерева у речи и слици, 229-250.
48 Превод оновременог енглеског термина off the beaten track.
49 A Hand-book for Travellers in the Ionian Islands, Greece, Turkey, Asia Minor and Constantinople: Being 

a Guide to the Principal Routes in Those Countries, Including a Description of Malta; with Maxims and 
Hints for Travellers in the East, Лондон, 1840. Овај водич изашао је само четири године након 
првог британског штампаног водича, такође у издању Џона Мареја у Лондону и пет година 
након првог водича Карла Бедекера (Karl Baedeker), штампаног у немачком граду Кобленцу: 
Peter Hulme and Tim Youngs (уредници), The Cambridge Companion to Travel Writing, Cambridge 
University Press, Кембриџ, 2002, 290-291.

50 Stevan K. Pavlowitch, наведено дело, 329.
51 Дана 30. јануара 1837. године први британски дипломата у Србији, пуковник Џорџ Лојд Хо-

џес (George Lloyd Hodges), (1789–1862), именован за „конзула Његовог Величанства у Србији”. 
Он је у Србију стигао 13. маја, а акредитиве, тачније писмо лорда Палмерстона, предао је 
кнезу Милошу Обреновићу у тадашњој престоници Србије – Крагујевцу 5. јуна 1837. го-
дине: Slobodan G. Markovich, British diplomats in Belgrade and Serbian ministers at the Court of St. 
James’s, 1837–1919, у: (Slobodan G. Markovich, уредник), British-Serbian Relations from the 18th 
to 21th Centuries, Zepter World Book, Fakultet političkih nauka Beograd, Београд, 2018, 193-194. 

52 Edmund Spencer, Esq., Travels in the western Caucasus : including a Tour through Imeritia, Mingrelia, 
Turkey, Moldavia, Galicia, Silesia and Moravia in 1836, in Two Volumes, Henry Colburn, Лондон, 1838.
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Страница из књиге: Edmund Spencer, Esq., Travels in European Turkey, in 
1850; through Bosnia, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thrace, Albania, and Epirus; with 
a visit to Greece and the Ionian Isles, and a homeward tour through Hungary and the 
Slavonian provinces of Austria on the Lower Danube, in two volumes, Vol. I, Colburn 
and co., publishers, Лондон, 1851.
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тома, који је штампан у Лондону 1851. године.53 У овом путопису 
Србији је посвећена нарочита пажња, готово цео први том, док се 
у другом тому аутор бави описивањем крајева и људи у другим 
деловима Европске Турске, тачније Балкана.

У склопу овог путовања Спенсер је у Србију стигао бродом 
из Земуна. Одмах му се указао поглед на Београд, који је, будући и 
формално део Османског Царства, сматран почетном тачком Ори-
јента: „Ево нас, дакле, на ивици цивилизације, спремни да замени-
мо њене удобности и ограничења, њене формалности и префиње-
ности, њене лажне жудње и високу интелектуалност, за тешкоће, 
слободу и романтику путовања на Исток; и осетили смо, док смо 
последњи пут стајали на њеној северној обали, да моћна струја која 
се сада котрља под нашим ногама, чини линију раздвајања изме-
ђу активне, бучне, мукотрпне и непрестано напредујуће Европе, 
и мирне тишине и мистерије непроменљиве Земље полумесеца”.54 
Иако је река Дунав у то време била важан комуникациони коридор 
који повезује шира пространства Средње Европе са Црним морем и 
даље Истоком, из овог описа разумемо да је за неке европске путни-
ке она била и јасна демаркациона линија између Европе утемељене 
у хришћанској цивилизацији и Европске Турске, која је, без обзира 
на бројно хришћанско становништво, доживљавана, бар номинал-
но, као земља Ислама, чија је упечатљива метафора био Полумесец.

Како сам аутор истиче, намера његове нове књиге није да 
„буде водич за туристе”, пре свега из разлога што описивање мало-
бројних градова, села, планина, долина и другог не би интересо-
вало читаоце нити их привукло ка овој земљи: „Једном речју, ово 
је земља, са неколико изузетака, која носи све ознаке једне недавно 
откривене; чак и путеви, када их пронађемо, изгледају као да су 
новоизграђени, јер они од давнина леже скривени од погледа тра-
вом и вековном вегетацијом”.55 Из угла једног урбаног Британца, 
насељена места оновремене Србије нису остављала добар утисак, 
а аутор разлог овоме види у вековним ратовањима: „Сви градо-
ви, села и засеоци кроз које пролазимо су обичне колибе, каткад 
изграђене на рушевинама оних које је прогутао разорни бес тур-
ских војски”.56 Осим тога, Спенсер добро примећује да су османски 

53 Edmund Spencer, Esq., Travels in European Turkey, in 1850; through Bosnia, Servia, Bulgaria, 
Macedonia, Thrace, Albania, and Epirus; with a Visit to Greece and the Ionian Isles, and a homeward Tour 
through Hungary and the Slavonian Provinces of Austria on the Lower Danube, in Two Volumes, Vol. I, 
Colburn and co., Лондон, 1851.

54 Исто, 9-10.
55 Исто, 75-76.
56 Исто, 76.
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гарнизони смештени у утврђењима која више не представљају ни-
какву озбиљнију заштиту за оне који су на бранику декадентног 
Османског Царства. Опис оваквог стања као да добро предвиђа 
оно што ће уследити у Србији у време друге владе кнеза Михаила 
Обреновића, тачније предају турских утврђених градова на Сави 
и Дунаву 1867. године: „Тачно је да постоје рушевине, погрешно 
назване тврђавама да би потврдиле древност земље и да би сво-
јим похабаним зидовима и рушевним кулама испричале страшну 
причу, да је овде рука човека подигнута са убилачком намером, 
на своје ближње. Турци још увек заузимају ове порушене тврђаве, 
једини реликт њихове моћи, једини доказ да још увек држе земљу, 
као гаранцију за верно плаћање данка султану – варљива нада! – 
јер, сваки изненадни устанак међу ратничким становништвом ове 
кнежевине, и њихов мандат би престао; јер, искључени из сваке 
комуникације са суседним провинцијама, које још увек признају 
султанову власт, њихови гарнизони мораће одмах да капитулира-
ју, или ће бити изгладњени у неколико рушевина”.57

Након обављених припрема за путовање кроз „Европску Тур-
ску”, аутор се са пратњом запутио старим царским друмом ка Ха-
сан-пашиној Паланци (ориг. Hassan-Pacha-Palanka), данашњој Сме-
деревској Паланци,58 при том, нудећи нам у својој књизи слику ста-
ња путева у Србији: „Пут од Београда до Алексиница, бугарског 
пограничног града (sic), изводљив је за кочију, али и овај је непро-
ходан осим по лепом времену... Колико год да су ови путеви лоши, 
они су бар доказ да је цивилизација почела. У току је неколико 
других, намењених да пресеку кнежевину у другом правцу”.59 Пут 
их је водио од Гроцке ка селу Колари недалеко од Смедерева. Ко-
лари се често помињу као важно одмориште на главном царском 
друму, али и место одакле се скретало за Смедерево.60 У то време 
у Коларима код Смедерева је постојала поштанска „штација”, „на 
првој главној линији”, а за доставу поште из Колара у Смедерево 
требало је око сат и по времена.61 Спенсеров боравак у Коларима 

57 Исто.
58 Смедеревска Паланка је већ у то време била, после Смедерева, најзначајније место у смеде-

ревском крају. Ово ће бити формализовано и одредбама Закона о местима из 1866. године, 
по којем ће Смедерево остати једина варош, а Смедеревска Паланка биће, до проглашења 
Колара 1889. године, једина варошица у округу. Варошицом је сматрано насељено место 
које је по свом статусу било нешто између вароши и села: Др Л. М. Костић, Закон о местима 
са списковима свих вароши и варошица и коментаром, Издање Стручног часописа за унапређе-
ње града и села као и самоуправа уопште, Београд, 1928, 9-14.

59 Edmund Spencer, Travels in European Turkey, in 1850…, Vol. I, 76.
60 Edward Brown, наведено дело, 41.
61 Trivun Teslić, „Prvi propisi o organizaciji poštanskog saobraćaja u Srbiji”, PTT Arhiv, 20 

(1976/1977), 244-245.
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вредан је помена, јер даје слику српске варошице коју походе раз-
ни путници: „Када смо стигли у село Колари (ориг. Colar), зате-
кли смо његов једини хан у коме је била група путника ужурба-
них у кувању вечере око ватре од распаљеног дрвећа у средини 
собе, што је био најпријатнији призор за путнике мокре, промрзле 
и гладне. Пошто смо раширили простирке у кутку близу ватре и 
смањили садржај наших врећа за храну, припремили смо се за спа-
вање умотавши се у наше огртаче; али авај! судбина је одредила 
да наш први дан путовања буде непријатан, јер дим нема другог 
отвора осим врата или рупе на крову, ветар га је враћао назад оно-
лико брзо колико је овај покушавао да побегне, чинећи атмосфе-
ру устајалом више него пријатном. Од ове муке коначно смо били 
ослобођени пљуском, који се сливао низ отворени димњак, док 
није угасио нашу ватру”.62

Након преко потребног одмора Спенсер је са пратњом на-
ставио путовање даље на југ, при том нудећи живописну слику 
крајолика где се у смедеревској нахији сусрећу обронци Шумадије 
са Поморављем. Осим тога, Спенсер нам употпуњује и слику спо-
рог и поприлично једноставног начина култивисања земљишта: 

„Како смо напредовали у унутрашњост, земља је постајала дивља и 
пустија, око је свуда сусретало огромне храстове шуме, међу њима 
је било неколико парчића искрченог земљишта, тек обрађених, 
али уместо да посеку дрвеће до корена, четири или пет стопа од 
сваког је остављено да стоји делимично изгорело, изгледајући као 
пук црних војника који је био смештен у пољу кукуруза”.63 

Настављајући пут даље ка Смедеревској Паланци, крајолик се 
делимично мењао: „Како смо се приближавали Хасан-пашиној Па-
ланци, шуме су постале више парковске, а храстови далеко вели-
чанственији од свих које смо до сада видели у Србији”.64 Овај опис 
је упадљиво сличан оном који почетком 18. века бележи Леди Мери 
Вортли Монтагју (Lady Mary Wortley Montagu).65 Један од снажнијих 
утисака на путнике који су пролазили кроз Србију од 16. до 18. века 
биле су непрегледне шуме. Природно окружење се по том питању 
није много променило ни у првој половини 19. века, јер путници и 
даље истичу обиље шума око путева. „Чак и у већим речним доли-
нама, као нпр. у долини Мораве, биле су велике шуме око путева 

62 Edmund Spencer, Travels in European Turkey, in 1850…, Vol. I, 31.
63 Исто, 32-33.
64 Исто, 34.
65 Cy Mathews, Frontiers of Serbia: Representations of Serbia and the Serbs in the 18th and 19th Century 

British Imagination, Japanese Slavic and East European Studies, Volume 38 (2017), 70.
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Београд-Ниш и Гроцка-Смедерево”.66 Оваква конфигурација тере-
на одговарала је људима у несигурним временима честих војевања 
царских војски или народних буна, па су многи тражили за станова-
ње баш такве заклоњене положаје. Међутим, упоредно читање опи-
са истог терена који наводно обилази Спенсер и оних код других 
аутора, открива нам чињеницу да је капетан Спенсер или помешао 
пределе око Колара са онима јужније од Смедеревске Паланке или 
је паушално користио популарне и лако доступне изворе за своја 
писања о пределима која није ни посећивао. Ево и разлога за сумњу. 
Помињање густих шума америчког храста налазимо у првом Ма-
рејевом туристичком водичу за Балкан из 1840. године, када се оне 
помињу на путу обрнутог правца од Спенсеровог, од југа ка севе-
ру. У овом водичу се напомиње како се од Јагодине до Смедеревске 
Паланке путници сусрећу са „највеличанственијим шумским пејза-
жом” испуњеним густима масама дрвећа налик америчким шума-
ма. Тек близу Хасан-пашине Паланке и Смедерева пејзаж се мења у 
онај налик најфинијим енглеским парковима.67 Крајем романтичар-
ске ере, тачније шест година пре Спенсеровог наводног проласка 
кроз густе шуме Србије (1844. године), налазимо још један опис који 
је упадљиво сличан Спенсеровом. Ради се о изузетно популарној 
књизи Eothen путописца Александра Кингслејка (Alexander Kingslake). 
И он бележи како је прошао кроз „бесконачне и бескрајне” храстове 
шуме, срећући дрвеће „мрачно попут војске дивова”.68 Осим наве-
деног, и статистички подаци који се односе на оновремену Србију 
донекле демантују Спенсера. Јер, његово писање о смедеревском 
крају је у несагласју са статистичким подацима који нам говоре да је 
од укупно седамнаест округа Кнежевине Србије 1859. године смеде-
ревски округ био тада најгушће насељен,69 што донекле искључује 
пусте пределе којима доминирају шуме. 

Када је, пак, стигао у оновремену Хасан-пашину Паланку, 
Спенсер је био разочаран величином Смедеревске Паланке, јер 
ова паланка „...иако носи име града, нема више од четири до пет 
стотина становника. То је, међутим, седиште старешине (судије), и 
капетана нахије”.70 Спенсер је приметио одређен број дућана испу-

66 Миленко С. Филиповић, Село у Србији крајем 18. и почетком 19. века, у: Географски лик Србије у 
доба Првог устанка, Српско географско друштво, Београд, 1954, 75.

67 A Hand-book for Travellers in the Ionian Islands…, 217.
68 Alexander Kingslake, Eothen: Traces of Travel Brought Home from the East, John Ollivier, Лондон, 

1845, 24.
69 Смедеревски округ је 1859. године имао 50.246 становника или 43,15 становника по 

квадратном километру: Бојана Миљковић Катић, Пољопривреда Кнежевине Србије (1834-1867), 
Историјски институт, Београд, 2014, 20.

70 Edmund Spencer, Travels in European Turkey, in 1850…, Vol. I, 35.
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њених робом, затим занатлије разних занимања: оружаре, кројаче 
и опанчаре, али и кафане и посластичарнице које су биле у добром 
стању.71 У овој варошици снабдели су се намирницама за наставак 
пута. Док су чекали допремање хране и других потрепштина, овде 
су од локалног становништва сазнали о убиству чувеног Карађорђа 
(ориг. Tzerni George),72 које се десило недалеко одатле 1817. године: 

„Чуо сам и неколико занимљивих детаља о трагичној погибији не-
срећног вође чију сам кућу посетио у Азањи (ориг. Azania), између 
овог града и Семендрије на Дунаву, где су га убили Милошеви аген-
ти”.73 Спенсер о Карађорђу на више места пише у суперлативима, 
величајући његову улогу не само као храброг борца против Осман-
ског Царства, већ и као некога ко је успео да организује српски на-
род и усади му веру у своју моћ. Спенсер је готово извесно морао већ 
знати понешто о Карађорђу, јер је до тада Црни Ђорђе већ постао 
нека врста легенде у Европи. Захваљујући извесном броју литерар-
них „пастиша” различитог квалитета вожд Првог српског устанка 
био је прави пример егзотичног, оријенталног јунака.74 Након Џор-
џа Кролија, Спенсер је био други британски аутор који је објавио 
песму о Карађорђу. Како Веселин Костић примећује, овај енглески 
превод песме се по стилу и реторици у великој мери разликује од 
српских песама, и закључује да се мора претпоставити да се ради о 
слободном препеву онога што је Спенсер чуо у Смедеревској Палан-
ци или да је пак он сâм написао тај текст. Костић се приклања овом 
другом, јер га је Спенсер својим делима уверио како је склон да своје 
путописе обогаћује измишљеним прилозима.75 

Овом епизодом Спенсер се приказао као врло добро обаве-
штен путописац, јер његово писање о кнезу Милошу Обренови-
ћу средином 19. века више није било повољно: „...тиранску вла-
ду непромишљеног и деспотског Милоша и његовог слабог сина 
Михаила”76 оборили су Уставобранитељи. Спенсер велича слобо-

71 Исто.
72 Британци су о Карађорђу већ имали прилике да се информишу путем савремене штампе 

која је пратила дешавања у Османском Царству у вези Првог српског устанка. У Тајмсу је 
од устаничких вођа најчешће помињан Карађорђе: Бранко Момчиловић, „Тајмс” о Првом 
српском устанку, Зборник Историјског музеја Србије, бр. 10 (1973), 64-81. У години када је 
српски вожд убијен, прву поему о Црном Ђорђу (Czerni George) на енглеском језику објаво 
је 1817. године у часопису Literary Gazette минорни песник Џорџ Кроли (1780-1860), ирски 
свештеник који је у Лондону од 1810. развио плодну активност: Бранко Момчиловић, Поема 

„Црни Ђорђе” Џорџа Кролија, у: Бранко Момчиловић, Из историје српско-британских културних 
веза, 7-13; Veselin Kostić, наведено дело, 437-444.

73 Edmund Spencer, Travels in European Turkey, in 1850…, Vol. I, 41.
74 Vesna Goldsvorti, наведено дело, 30.
75 Veselin Kostić, наведено дело, 443.
76 Edmund Spencer, Travels in European Turkey, in 1850…, Vol. I, 98.



156

дарски дух народа Србије који је збацио кнеза Милоша, а потом 
и његовог наследника кнеза Михаила и довео кнеза Александра, 
сина славног Карађорђа на власт, не обазирући се на упозорења 
страних моћних сила. Одобравајући долазак кнеза Александра, 
Спенсер истиче како је „време показало његову достојност да по-
пуни високу позицију коју заузима”.77 Нова ревалоризација владе 
кнеза Милоша Обреновића у потпуном је несагласју са оном која 
се појављује у књизи истог аутора објављеној четрнаест година ра-
није.78 Спенсера овде видимо пре као гласноговорника интереса 
владе Британске Империје него као путописца који жели да објек-
тивно оцени људе и крајеве које походи. Његова пристрасност иде 
у прилог томе да га разумемо пре као пословичног опортунисту 
или просто као британског службеника (шпијуна). Наиме, због 
ослањања Обреновића на Русију пред крај њихове прве владави-
не, Велика Британија је са одобравањем дочекала њихов пад 1842. 
године. Иако није показивала неко нарочито одушевљење новом 
владом, њој је интерес налагао смиривање ситуације и одржавање 
Османског Царства као браника од руског експанзионизма.79 

У првом тому свог пропутовања Балканом Спенсер се бави и 
карактерологијом становништва које је сусретао. Разумљиво, опи-
си робују оновременим стереотипима, обојеним осећајем виктори-
јанске супериорности. О Србима је изнео лепо мишљење: „Срби, 
било из ове кнежевине, или суседних покрајина Босне, Херцего-
вине и Црне Горе, као и у Аустрији и Угарској, изгледају ми као 
најплеменитија раса од свих Словена (ориг. Slavonians); Њихово 
смело, борилачко држање привлачи пажњу на први поглед – ши-
рока рамена, атлетски и робусни, представљају сâм модел војни-
ка”.80 При том, увиђао је разлику у карактеру између Срба у Кне-
жевини Србији и у другим деловима како Европске Турске, тако и 
Царевине Аустрије. Па, ипак, у овом опису приказује се као човек 
свога доба у којем владају расистички стереотипи: „Као и од сваког 
народа тек еманципованог из вековног ропства, од Србина се не 
може очекивати да у својим цртама покаже висок интелектуални 
израз. Живахан је и поетичан; а плаво, или око боје лешника, там-
на кестењаста коса, овално лице и осмех доброг расположења, сви 
су савршено европски; док истина коју видите да се огледа у свакој 
црти његовог поштеног лица ствара поверење у његов интегри-

77 Исто, 99.
78 Edmund Spencer, Esq., Travels in Circassia, Krim Tartary, & c…, 55.
79 Љубодраг П. Ристић, Велика Британије и Србија (1856-1862), Балканолошки институт САНУ, 

Београд, 2008, 28.
80 Edmund Spencer, Travels in European Turkey, in 1850…, Vol. I, 95.
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тет, који се ретко, или никада, не загуби; примитивнији у својим 
идејама и навикама од оног чињеничног пореклом са Запада, он у 
својим манирима и обичајима чува многе трагове древног, њихове 
поезије и сујеверја. У религиозним стварима, он није толико вели-
ки фанатик, барем у овој кнежевини, као његова браћа у другим 
провинцијама европске Турске”.81

Иако је путовање по Балкану ишло очекиваним итинераром 
до Алексинца, како Костић добро примећује, није јасна Спенсеро-
ва дигресија о једном другом путовању које је ишло од Београда, 
преко Гроцке, Смедерева и Доњег Милановца до Видина. Овај уме-
так састоји се од педесетак страница.82 Наиме, у четвртом поглављу 
прве књиге, Спенсер даје дескриптивну скицу Србије (orig. Servia) 
док путује Подунављем од Београда ка Видину. Овај излет био је 
за Спенсера „једна од најзанимљивијих тура које сам направио у 
овим покрајинама”.83 Наиме, од Београда до Видина, „...путнику 
се свуда отвара низ најсјајнијих видика. Земља, смела и планинска, 
разбијена је у сићушне долине и дубоке клисуре, кроз које се види 
неколико лепих река – Морава, Језава (ориг. Jisara), Тимок и други 
мањи потоци – како теку ка моћном Дунаву”.84 И те, 1850. године 
опет се среће са Смедеревом. Сада је, за разлику од првог сусрета са 
овом српском вароши у 1837. години, када је Смедереву посветио 
нешто више пажње, град и његову важност описао тек лаконски: 

„Семендрија, или, како је Срби зову, Смедерево, је најзначајнији 
град са којим се сусрећемо на нашем путу: вероватно има осам сто-
тина кућа.85 Следећи по важности је Пожаревац (ориг. Pojerevatz).”86

Смедереву и смедеревском крају, као познатом виногорју 
Спенсер се враћа касније, када описује стање пољопривреде у 

81 Исто.
82 Veselin Kostić, наведено дело, 158.
83 Edmund Spencer, Travels in European Turkey, in 1850…, Vol. I, 77.
84 Исто.
85 Изгледа да је Спенсер био врло добро обавештен или је приликом писања књиге имао 

поуздане изворе, јер овај податак не одступа од званичне оновремене статистике. Наиме, 
порески тевтер округа смедеревског из 1837. године бележи у Смедереву 428 куће са 512 
пореских глава (Бранко Перуничић, Насеље и град Смедерево. Документарна монографија о 
насељу и граду Смедереву са околином, Скупштина Општине Смедерево, Смедерево 1977, стр. 
503-505). Смедерево је 1844. године имало 3265 српских становника који су становали у 743 
српске куће и око 750 турских становника који су живели у 150 турских породица или кућа 
(Леонтије Павловић, Смедерево у XIX веку, Народни музеј Смедерево, Смедерево, 1969, 37). 
Како бисмо стекли што бољу слику о динамичном развоју вароши, али и важним демограф-
ским и политичким приликама додаћемо и то да према извештају окружног начелника М. 
Ђ. Стоићевића Министарству унутрашњих послова из марта 1864. године, Смедерево има 
3907 српских житеља који станују у 700 приватних кућа (Бранко Перуничић, наведено дело, 
1092-1094).

86 Edmund Spencer, Travels in European Turkey, in 1850…, Vol. I, 77.
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оновременој Србији: „Срби полажу извесну пажњу узгоју винове 
лозе; бело вино, звано смедеревско (ориг. Smederevski), је најбољег 
укуса; помало подсећа по укусу на вина из Бургундије. Међу 
смедеревским виноградарима и данас постоји традиција да је 
винову лозу од које се прави ово вино првобитно засадио цар Проб. 
Нема сумње, само да је у газдовању овим вином било више вештине, 
те употребе буради уместо љуски убачених унутра, у њему би 
уживао и познавалац”.87 Нарочито истицање смедеревског грожђа 
и чувеног белог вина подсећа на анегдоте Ендру Арчибалда 
Пејтона (Andrew Archibald Paton) о истим темама публиковане 
шест година пре Спенсера. Када је Пејтон походио ове крајеве 
1843. и 1844. године био је одушевљен укусом и изгледом „Groja 
Smederevsko” од којег се прави „одлично вино”.88

Дунавом кроз Србију уочи Кримског рата
Едмунд Спенсер се 1853. године као капетан Спенсер враћа тур-
ско-руским односима и заплетима око решавања Источног пита-
ња у контексту руских аспирација ка Кавказу и обалама Црног 
мора. Његова књига Турска, Русија, Црно море и Черкезија89 писана 
је пре избијања тзв. Кримског рата (1853-1856), а свакако је била 
ауторова злослутна најава онога што се већ дешавало када је књига 
објављена 1854. године – рат великих сила, Русије са једне и Осман-
ског Царства подржаног од стране Велике Британије, Француске 
и Краљевине Сардиније, са друге стране.90 Уколико ову књигу са-
гледамо у контексту претходних наслова које је аутор писао током 
својих наводних путовања Дунавом, по обалама Црног мора, на 
Кавказу и другде, стиче се утисак да је она резултат редиговања 
претходних текстова, допуњених новим сазнањима која нису ну-
жно морала бити резултат стварних обилазака појединих крајева 
описаних у њој. Додајмо томе избијање поменутог рата европских 
размера, и разумећемо да је књига имала памфлетистички карак-

87 Исто, 84-85.
88 Andrew Archibald Paton, Servia, the youngest Member of the European Family: or a Residence in 

Belgrade and Travels in the Highlands and Woodlands of the Interior, during the Years 1843 and 1844, 
Longman, Brown, Green, and Longmans, Лондон, 1845, 261.

89 Capt. Spencer, Turkey, Russia, the Black Sea, and Circassia. With coloured Illustrations, numerous 
Engravings, and a Map, George Routledge & co., Лондон, 1854.

90 Исте године у издању истог издавача, појавила се још једна књига овог аутора, опет потпи-
саног као Капетан Спенсер. Изгледа да су како издавач, тако и аутор желели да се окористе 
интересовањем јавности у вези актуелне политичке ситуације око рата двају царевина – Ру-
сије и Османског Царства, а у коју је била укључена и Алијанса европских западноевроп-
ских сила. Тема књиге, међутим, била је из домена не тако давне прошлости, тачније руско 
освајање Крима у време царице Катарине II Велике крајем 18. века: Capt. Spencer, The Fall of 
the Crimea, G. Routledge & co., Лондон, 1854.
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тер у смислу упозоравања јавног мњења на опасности руског ек-
спанзионизма.91 

Што се тиче наше теме, истичемо како је и у овој књизи ау-
тор путописа поново посветио пажњу Србима, српским крајеви-
ма и Кнежевини Србији у поглављима III, V-VI, помињући и овога 
пута Смедерево. Пловећи од Београда ка Оршави аутор нас по-
ново подсећа на крајолик српског Подунавља између Београда и 
Смедерева, који је тако другачији од оног на другој обали Дунава, 
који је оцењен као „монотон”: „На изласку из Београда, пејзаж на 
српској страни Дунава наставио је да се поправља у живописној 
лепоти: наизменично смо имали шуме, кукурузна поља, пашњаке 
и винограде”.92 Опис Смедерева са почетка педесетих година 19. 
века готово је идентичан оном из његове претходне књиге из 1837. 
године. У односу на слику Смедерева из позних тридесетих годи-

91 Објављивање слике черкеског Шамил-бега у парадној народној ношњи на уводним стра-
ницама недвосмислено је слало ауторову поруку чијој страни се приклања у таквом сукобу. 
Једна од константи британске спољне политике у периоду другог успона Британског Цар-
ства (1815-1914) била је очување посрнулог Османског Царства. Од овог правила одступи-
ло се само 1907. године када је реализован Англо-руски савез: Čedomir Antić, Neutrality as 
Independence: Great Britain, Serbia and the Crimean War, Institute for Balkan Studies SASA, Београд, 
2007, 15.

92 Capt. Spencer, Turkey, Russia, the Black Sea, and Circassia…, 78.

Стражарница на аустријској граници, из књиге: Capt. Spencer, Turkey, Russia, 
the Black Sea, and Circassia. With coloured illustrations, numerous engravings, and a 
map, George Routledge & co., Лондон, 1854, стр. 64.
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на 19. века, аутор је сада нарочито акцентовао присуство турских 
посада како у смедеревском граду, тако и у шест других утврђе-
них градова Кнежевине Србије: поред најснажнијег и најпознати-
јег Београда, помиње и Смедерево ориг. (Semendria), Шабац (ориг. 
Schabats), Соко (ориг. Sokoll), Ада-Кале (ориг. Adakall), Ужице (ориг. 
Uschitza), и Фетислам или Кладово (ориг. Febzlau).93 Вредно помена 
је истицање спремности за борбу турског гарнизона у Смедереву, 
што је и разумљиво у контексту заоштрене политичке ситуације и 
протурске политике Велике Британије тих година: „Ипак, не сум-
њамо да би турски гарнизон који држи град направио тврдоглаву 
одбрану, све док би остало зида између њих и непријатеља”.94 На-
стављајући пут низ Дунав Спенсер бележи читав низ мањих, оро-

93 Исто, 77.
94 Исто, 79-80.

Српски сељаци, из књиге: Capt. Spencer, Turkey, Russia, the Black Sea, and 
Circassia. With coloured illustrations, numerous engravings, and a map, George 
Routledge & co., Лондон, 1854, стр. 78.
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нулих, али наводно за борбу спремних турских утврда: „Прошли 
смо низ ових малих утврђења, мање-више оронулих, пре него што 
смо стигли у Оршаву; па, иако не представљају озбиљна средства 
одбране, довољно су јаки да изнервирају непријатеља који би мо-
гао да покуша да пређе реку”.95

Књигом Турска, Русија, Црно море и Черкезија није се окончао 
рад овог аутора, или, пак, неколицине аутора који су се можда 
крили иза овог псеудонима, јер је и у наредних десетак година на-
стављена богата продукција путописа о различитим европским де-
стинацијама објављених под именом Едмунда Спенсера. Исте го-
дине у јеку Кримског рата објавио је историјски роман чија се рад-
ња дешава на падинама Кавказа и на Криму,96 а годину дана рани-
је изашао је путопис у два тома о Француској и Италији.97 Већ 1855. 
године објављује још један историјски роман, овога пута о послед-
њем византијском цару.98 Већи део ових наслова излази из оквира 
наше теме. Ипак, требало би поменути да се поводом овог романа у 
најстаријем светском недељнику Спектејтор (The Spectator) појавио 
приказ књиге уз следећу напомену која нам указује на чињеницу 
да је Спенсер тада био познат писац оваквих романа и путописа: 

„Капетан Спенсер је познат по различитим књигама о путовањима 
у разним земљама од Италије до Тартарије; а ове књиге нису биле 
без интересовања. Тај интерес је, међутим, произашао колико из 
предности времена и места, колико и из писцу својствених моћи 
запажања и описивања”.99

Последњи пут на коњу по Балкану
Десетак година након завршетка Кримског рата објављене су још 
две књиге Спенсерових путописа.100 Поменућемо нарочито књи-
гу Путовања по Француској и Немачкој 1865. и 1866: укључујући парну 
пловидбу низ Дунав и јахање по планинама Европске Турске од Београда 
до Црне Горе која је изашла у Лондону 1866. године. У овој књизи, 
у дванаестом поглављу, аутор се у великој мери ослања на своје 

95 Исто, 80.
96 Captain Edmund Spencer, The Prophet of the Caucasus: an historical Romance of Krim-Tatary, 

Routledge and co., Лондон, 1854;
97 Edmund Spencer, Esq., A Tour of Inquiry through France and Italy, illustrating their present ocial, 

political, and religious Condition, in Two Volumes, Hurst and Blackett, Лондон, 1853.
98 Captain Edmund Spencer, Constantine: or, the Last Days of an Empire, Лондон, 1855.
99 The Spectator, No. 1409, June 30, 1855, The Spectator Supplement, стр. 687.
100 Captain Spencer, Travels in France and Germany in 1865 and 1866: including a steam voyage down the 

Danube, and a ride across the mountains of European Turkey from Belgrade to Montenegro, Hurst and 
Blackett, London, 1866; Captain Spencer, Germany, from the Baltic to the Adriatic, or, Prussia, Austria, 
and Venetia, with reference to the late war, George Routledge and sons, London, 1867.



162

претходно путовање по Србији 1850. године, а опис је у неким де-
ловима тек незнатно измењен или допуњен текст из књиге обја-
вљене 1851. године.101 И овог пута ишао је друмом до Колара, и 
донекле поновио свој ранији импресионистички опис шума изме-
ђу Колара и Смедеревске Паланке, који је сада допуњен скицама 
о монументалним храстовима, чији тек наговештај данас можемо 
видети недалеко од Смедерева, у атару сеоцета Шалинац, малом 
природном резервату познатијем као Шалиначки луг. Ево шта је 
Спенсер приметио недалеко од Колара: „Након што смо прошли 
Коларе, прво село у којем смо преноћили, земља је попримила крај-
ње дивљи изглед. Сада смо ушли у једну од оних величанствених 
шума које се тако често срећу у овом делу Србије. Огромни хра-
стови, стари неколико векова, бацали су своје широко раширене 
гране преко наших глава, формирајући крошње лишћа, тако густе 
да скоро искључују светлост дана. Док смо газили, имали смо за 
наше сапутнике огромна јата чворака и голубова, чије су непреста-
но цвркутање и гугутање служили да олакшају самоћу”.102 Новина 
у опису Србије јесте у томе што сада аутор истиче веома важан гео-
графски положај Кнежевине Србије, акцентујући нарочито морав-
ско-вардарску долину, као природан саобраћајни коридор који се 
сâм препоручује као траса будуће железничке пруге. У том смислу, 
Спенсер види Смедерево, које је недалеко од ушћа Велике Мораве, 
као једну од тачака на прузи од Софије ка Београду.103

Закључне мисли
Узимајући у обзир опус „капетана Едмунда Спенсера”, нарочито 
оног који се тиче путописне литературе, наш је закључак да је он 
подстакнут другим путописцима пре њега, чијим описима неких 
крајева које је походио дугује не само инспирацију, већ и понекад 
конкретан садржај. Спенсерови описи имају и много тога новог и 
вредног пажње. Па, ипак, остаје утисак да су путописи били резул-
тат како његовог ангажмана за интерес Британског Царства, мо-
жда у смислу шпијуна или чиновника британске администрације, 
тако и опортунистички одговор на увећано интересовање британ-
ске јавности за Источно питање. Као део компликованог геополи-
тичког мозаика чија је површина захватала широка пространства 
Османског Царства и Средње Азије, коцкица на којој је била ис-
цртана мала Кнежевина Србија била је, повремено, предмет ин-

101 Edmund Spencer, Travels in European Turkey, in 1850…, 32-33.
102 Captain Spencer, Travels in France and Germany in 1865 and 1866…, 188.
103 Исто, 240-241.
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тересовања поданика великих европских колонијалних сила. У 
том контексту Спенсер је походио и просторе на којима су живели 
Срби у више наврата и на различите начине – било путујући на 
коњу по лошим путевима „Европске Турске” или само пролазећи 
кроз српско Подунавље паробродом. Његове опсервације и даље 
су предмет проучавања, како због упитног ауторства, тако и због 
неуједначеног квалитета и квантитета поменутих путописа. Овај 
наш рад, иако превасходно усмерен на уже географске оквире 
локалне историје смедеревског Подунавља и обронака Шумадије, 
биће, надамо се, од значаја и за склапање шире слике о Србима и 
Кнежевини Србији средином 19. века у очима европских путопи-
саца, нарочито оних из Велике Британије.
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Милан Јовановић Стојимировић

9. IX 1927.
ТАЈНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

„Ви знате тајну смедеревског Града? запита ме једног дана ветеран 
наше тешке артиљерије, деда мога друга, некадашњи официр.

Седели смо у башти, под расцветалим зовама. Пуковникова 
унука се беше посадила између два жбуна лепих белих ружа и везла. 
Пуковников пас је лежао испред нас и посматрао пчеле које су ле-
теле изнад леје.

Сећам се, рекох ја, једног предела код смедеревског суда, по-
водом убиства које је било заиста мучно...

Пуковник ме прекиде:
Није било мучно. Знам на шта мислите. Сећам се и ја тога 

процеса.
Да га представи својој унуци, која је била сасвим необавеште-

на, пуковник нам исприча како је то текло.
У Смедеревском Граду су се од увек јављале авети, авети стра-

шне и необјашњиве. За време дугих летњих ноћи, стражари су ре-
ферисали командиру, да се са дунавске стране стално чула нека 
вика и запомагање, осећао се неки ужасан смрад, тако да стражари 
нису некад могли да издрже на своме месту. Све су анкете биле 
узалудне. Утврђено је да нико живи у то доба није био на Чеврн-
тији, како се зове једно место у самој дунавској води, где се улива 
Језава и где увек има ковитлаца и кркљања. Рибари и купачи то 
место избегавају и дању, јер веле, да ту постоји неки амбис. Кад 
се пусти клада низ воду и дође до тог места, она се окреће десетак 
пута у круг, који се све више стешњава а затим је вода прогута. Из 
дуга времена, подофицири су ту пуштали псе и они су пливали 
само до Чеврнтије. Дешавало се да су за кладу везивали танак, јак 
конопац, дуг по сто аршина, и за њега причвршћивали велики на-
дувен мех. Кад би ишчезла клада, мех је трчао к њој хоризонтално, 
брзином која је била невероватна, а затим је тонуо, као да је улетео 
у неки чудни левак. У осталом, један мој друг ме је уверавао да је 
иста судбина сналазила и дивље патке кад би пливале преко Че-
врнтије. Све у свему, ноћу се ту није могао налазити нико.

Моји војници су ми причали да су са језавске стране, окренуте 
Годомину, виђали у поноћ разне прилике и приказе како шетају 
бедемима, препиру се, вуку за собом ланце; ја то ништа нисам ви-
део. Нисам веровао. Мислио сам да је то ствар његове маште и мла-
дићке бојазни. Али ме је један стари подофицир уверавао да није 
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тако, да је у Граду, по народном веровању, закопано неко велико 
благо и да у тврђави има много нечистих места, за која су знали 
још и Турци, који су, као што знате, изишли из Града тек после 
1860. У крајњој, осмоугаоној кули, према вароши, он је тврдио да 
се кроз читавих десет година, негде око 1890, у јесење ноћи, раз-
легао плач деце. Узбуђење код војника је било ужасно, али нико 
није могао да приђе тој кули, у то доба. Они који би се одважили 
да оду тамо и да виде шта је, враћали би се тек кроз три дана. Они 
би просто пешачили, лутали и освитали не знамо како у Драгинцу, 
у Гроцкој, у Скобаљу, у Липама. Нека невидљива моћ их је водила 
као обеућене све док их људи не би задржали, узели их на испит, 
дали им воде и пустили их да се добро испавају па их враћали у 
команду. С тим нечистим силама, као што видите није лако.

Млада девојка баци вез. Било је вече, на плавом азурном небу 
су се палиле Звезде. Девојка је била бледа од страха:

– Зашто то причате, деда? То је страшно. 
Али се ветран више није обзирао. Он настави:
– Ми смо о овоме обавестили Министарство и Краљ Милан, 

врховни командант војске, дође једног дана у инспекцију. Стра-
шно је избрусио све официре, цео гарнизон. Говорио је да војници 
који треба да свете Косово не смеју да презају од аветиња. „Пуцајте 
у њих”, рекао је он. „Ваљда нећете дозволити те маскараде у једном 
културном веку парне машине и електрицитета. Господо офици-
ри, позивам вас на вашу дужност, коју сте нашем краљу дали за-
клетвом!” Неколико дана касније, наши су стражари имали при-
лике да пуцају десетак пута, али са рђавим успехом. Ми смо имали 
то жалосно искуство да пуцање овде не вреди помаже. Два војника 
су била нађена мртва, без икаквог трага о томе како су уморени, 
двојица су побегли са страже без оружја и клели се да су видели, 
осморицу смо морали слати у лудницу. Морал је у гарнизону био 
испод сваке критике...То је било онда. Сасвим је дакле разумљив 
догађај који ви знате и који је изазвао процес: Каплар је сањао да је 
потребна људска крв да би се пошкропило место на коме је благо. 
На месту, речено му је од стране привиђења у сну, наћи ћеш живо-
творну воду, посућеш њоме жртву и она ће се вратити из мртвих 
а онда копајте заједно. Чим је то уснио, он се обратио једном свом 
пријатељу, обичном војнику и испричао му цео сан. „Хоћеш ли да 
покушамо?” питао је он војника. „Да!” одговорио је друг. Идуће 
ноћи он је заклао каплара се дао овога заклати и убица је,отишао и 
просуо крв на заказаном месту, почео да копа, уплашио се, напу-
стио посао, дошао код дежурног, дигао крваве руке и викнуо: „Ја 
убих! Убих! ” Кога? „Каплара!” одговори он. „Зашто?” – Он ми је 
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сам наредио, од бога да [...]. Убио би он мене да нисам пристао да 
убијем ја њега. ”После овога је дошао тај процес у смедеревском 
суду којим су се бавили толики правни писци и фолклористи. Шта 
је било са убицом не знам. Знам само да ми је неко причао како је 
мати убијеног кукала за сином, проклињући проклето Смедерево, 
Јерину и све остало. Ја сам тада већ био у пензији – ја сам служио 
у смедеревском Граду кад је тамо био командант Никодије Стефа-
новић доцнији Генерал и већ сам седео овде, у Београду. Али бука 
по новинама, успомене на стари симпатични гарнизон, – у Смеде-
реву се некада, после Београда, живело лепше него игде у Србији 

– све ме то изазва и ја пођох да видим Смедерево и моје пријатеље 
у њему. Између осталих, нашао сам у Граду старог кафеџију, ста-
рог наредника – магационера у барутани и Г. Каљкаљеру, друга из 
младости, човека који је профућкао милионе динара у злату и који 
је гиздав као принц, седео у хотелу „Лафу”. – Ви се сећате Каљка-
љере? Цвет у жакету, витко штапче, беле рукавице, цигарета у зуби-
ма, шешир на ‚ело? Дакле, нас четворица решисмо се да утврдимо 
смедеревску истину, да чекамо једну од авети и да је видимо својим 
очима. И ми једне ноћи уђосмо у Мали Град, где су били двори 
проклете Јерине. Било је једанаест сати а имали смо остати до је-
дан. Нико од нас није имао при себи оружја, нити цигарете, нити 
палидрвца – због барутане, која је била у једној кућици на сред 
Малог Града. Пред вече смо утврдили тако рећи комисијски да се 
нико није увукао у Мали Град. Кад је наредник откључао великим 
кључем тешку храстову капију оковану у гвожђе, месец се издигао 
на небу које је још изгледало тамно. Ми смо сели на клупу пред 
барутаном, кафеџија је већ донео на сто вино и соду. Рекли смо да 
ћутимо и ћутали смо.

Лево од нас, једне камене средњевековне степенице водиле су 
на терасу са које се у XV веку могло да иде на све бедеме градске! 
У једној кули, у једној ниши, била је бела грчка статуа, обезглавље-
на, аветињски бела. Пред нама, стајала. Са те терасе се ишло и у 
чувену ризницу деспотову, коју су војници и народ звали тамни-
цом Јанка од Сибиња (а у којој је у оно време држан гарнизонски 
кромпир). Са три зазидана прозора, управо великих удубљења, 
која су имала по две камене клупе између којих је био по отвор са 
романским луком. Ваздух је био диван, јер је био септембар. Ти-
шина је била мртва. С времена на време, гукали су задивљали го-
лубови у својим гнездима којих је било по свим кулама, протресла 
би крилом нека чавка и гракнула, одронивши мало лепа са нару-
шеног бедема. Пред поноћ ми чусмо нешто као далеке узвике масе 
људи, у ваздуху се нешто проламало као удаљен клопот градобит-
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ног облака. Али је месечина била јасна као дан, ваздух миран као 
у летње поподне, тако да смо могли разазнати и арије концерта 
испред „Лафа”, из вароши. Кафеџија беше заспао, легао у траву, 
наредник је седео на једном камену и очигледно мислио о нечем 
важнијем, јер га авети више нису занимале. Како сам ја изгледао, 
не знам. Каљкаљера је штуцао, узео из своје апотеке неку пилулу 
и његове цинцарске очи су блештале, исколачено. Тада ја опазих 
једног грдно великог човека, раскречених ногу, који се појави на 
врху оних камених степеница. Између ногу, држао је велики мач 
на који се ослонио. Био је мрачан – мрачна сенка. Стајао је и ћу-
тао. Ја погледах у Каљкаљеру и видех само његова два усијана ока, 
испала из својих дупља и укочена. Мислио сам да је умро од пара-
лизе срца, али он срећом штуцну... Наредник тада диже главу и 
уздахну. Сат с ваше велике цркве поче да избија четврти, а затим 
велико звоно откуца дванаест удара. У том тренутку, поред нас 
мину једна светла, црвена сенка. То је била елегантна, достојан-
ствена жена, за којом се вукао дуги скут. Она је била толико про-
зирна да сам ја видео кроз њу успаваног кафеџију, коме се при-
ближавала. Имала је риђу косу, обућу од неке златне тканине. На 
глави је имала дијадему. Кад прође преко успаваног човека, овај 
двапут јекну у сну и не пробуди се и она оде, држећи у једној руци 
вео, који јој је посувраћено падао низ леђа а у другој један кључ, 
повелики, од неког ... карактера. Иначе је њена одећа била пуна 
беличастог камења, млечног сјаја, њене су руке биле велике и лепе 
али ја њено лице нисам видео. Она је ишла одлучно уз степенице 
и дошла до оне друге сенке, не приметивши нас. Мрачни стражар 
диже свој мач и не даде јој да изађе на терасу. Две авети су се жучно 
објашњавале читавих неколико минута. Ми смо сад могли лепо да 
разазнамо црте њеног лица, њен одлучни профил и чули смо звек 
њеног накита. Каљкаљера, који беше натакао свој цвикер изгледа-
ше да посматра са дивљењем ову полемику. Али се у том чу рзање 
неких коња и псећи лавеж, тако пригушен као да их чујем загњу-
рен испод воде и црвена авет пође низ степенице, машући рукама, 
дозивајући некога. Ми видесмо како јој дођоше у сусрет неколико 
људи у панцирима, како узлетеше уз степенице и на малој тераси 
настаде борба. Прштали су мачеви, сијале варнице, падале сенке 
низ степенице а жена је стајала доле и гледала битку. 

То је проклета Јерина! рече гласно стари наредник.
Да ли авет чу – не знам – тек Јерина се устреми к нама и го-

ворећи нешто као из гроба, поче да нам показује на мрачну сенку 
која је опет стајала сама, одупрта о мач, који је држала између ногу.
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Не разумем те, рече Каљкаљера, ништа те не разумем. Говори 
жено српски, мађарски, француски ако знаш.

Аветиња је говорила грчки а нико од нас није знао грчки. Раз-
љућена, она полете ка Каљкаљеру. Ја се сетих да знам нешто ла-
тински.

Шта хоћеш? Викнух јој дрхтећи. Ко си ти?
Irena sum, domina... Haec terra est mea et homines... Cum gladio...
Говорила је са напором, глас јој је сваки час бивао нечујан.
Dici, рекох ја, ubi est благо твоје?
Она јурну ка мени.
Каљкаљера више не могаде да издржи. Својим штапом он 

удари аветињу по леђима. Дух испусти један невероватан врисак..., 
наредников петао се у Барутани пробуди и кукурикну. Визије не-
стаде. Каљкаљера удари у псовке и ми изиђосмо из Малог Града.

Ова саблазан, рече он, кошта ме десет година живота. Осећам 
се сад некако лак, као да сам и сам авет, али имам више снаге.

Пуковник ућута.
Кад ћете опет код нас у Смедерево? запитах га ја.
Никад, рече он. Видите ли овај ожиљак на мом челу, лево?
Видим, рекох ја.
То ме је она млатнула својим смедеревским кључем. Чворуга, 

која ми је тада израсла, остала ми је. Показао сам је и [...] адмиралу 
Трубриџу, кад је за време Европског Рата био командант Смедере-
ва. Адмирал ми је честитао. Признао ми је да су и његови војници 
виђали ову Lady of Semendria и да је један од њих извршио самоуби-
ство. Али Срби не верују.

Не верују док сами не виде, рече мудра везиља, повраћајући 
свој дах и боју. Она загрли старог пуковника и пољуби га у седу 
косу. Њене плаве очи су биле пуне суза. Ја пожелех у том часу да 
јој кажем: 

Цицо, ти си збиља умиљата као мачка.

Београд, le 19 septembre 1927

Причу за објављивање приредила је архивиста Неда Мирић
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Јована Милованчевић

МОЈУ ЋЕ ДУШУ УЗНЕТИ НИКА, А ТВОЈУ НИКО
(Драго Кекановић, Приврженост, Просвјета, Загреб, 2021)

„Моју ће душу узнети Ника, а твоју Нико” – само је једна од бројних 
реченица награђеног романа Приврженост Драга Кекановића, ко-
јом се упућује на кључно питање о души које провејава страницама 
овог текста бременитог, између осталог, историјском, љубавном, 
религијском тематиком. Ово питање о души представља супститу-
цију истакнутог симбола сокола, који је уједно и место метонимиј-
ског препознавања. Кантакузина, ћерка Ђурђа Бранковића, упо-
знаје своју платонску љубав и својеврсног животног водича, Дамја-
на из Стона, баш поред кавеза у којем се налазе соколови и у том 
тренутку им се обраћа речима: „Ви сте тело моје душе”. Чувени је 
фолклорни мотив о људској души која се налази у телу птице, а су-
срет са њом омогућен је само изузетним појединцима. Следствено 
томе, главни женски односно мушки лик кроз блискост са птицама 
изражавају и сусрет са оностраним. Соколови су водичи јер Дамја-
на доводе до Кантакузине, он је „продат у њену близину”; они су 
помагачи јер спасавају јунака из турског заточеништва. Соколови 
су, најзад, симболи душе – места на коме се огледа суштина света. 

У роману Драга Кекановића препознајемо неколико наратив-
них инстанци које творе причу, те се уланчавањем приповедних 
перспектива и грађењем структуре приче у причи, усложњава чита-
ва архитектоника текста. Једновремено, истакнути поступак при-
ређеног документа сугерише илузију веродостојности и зазива у 
основи постмодернистички концепт креирања наративног света. 
Наиме, о догађајима сазнајемо на основу казивања Дамјана из Сто-
на, соколара на двору Бранковића а потоњег калуђера, који своју 
животну али и причу једне земље, једног времена и једне изузетне 
жене, говори иноку Димитрију посветивши је свом пријатељу из 
детињства, дубровачком архивару. Бројни су, у том смислу, ме-
танаративни коментари кроз које проговара глас приповедачев: 

„Шта да ти кажем, Димитрије, и како да пређем у ново поглавље?” 
У роману проговара и глас Димитријев, али и поменутог дубро-
вачког архивара, све у функцији својеврсне аутофикцијске пара-
дигме којом се настоји контекстуализовати прича и осветлити са 
још једне стране портрет главног јунака. 

Дамјан из Стона је умногоме интересантан лик који се у рома-
ну појављује и као приповедач и као главни јунак, те читава прича 
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има карактер својеврсног исповедног монолога објективизованог 
учешћем других наративних гласова. Поред бројних интересант-
них догађаја, кључни је судбоносни сусрет са Катарином Бранко-
вић, мање познатом ћерком Ђурђа Бранковића, са којом остварује 
изузетно присан али истовремено и доста необичан и амбивален-
тан однос. Свесни да је њихова љубав немогућа и неостварива у 
земаљским размерама, они за себе непрестано отварају простор 
надземаљски, фикцијски и платонски. Одлазак Кантакузине из 
његовог живота значио је крај и живота самог, после њене удаје он 
постаје монах, окренут другачијој заједници, јединој у којој вера 
може бити и истина сама. Дамјан из Стона део је оностране приче 
и због својих физичких, егзистенцијалних и духовних карактери-
стика. Већ смо указали на мотив сокола као птице која је чињеница 
у зраку, те је присан додир са њом и сусрет са духом и душом. Овде 
се морамо обратити и чињеници да је Дамјан слеп, онај који не 
види земаљским очима, али зато продире дубље оним духовним. 
Попут душе у Његошевој Лучи, која мења очи да би видела Твор-
ца, тако се и Дамјан из Стона мора одрећи земаљског вида да би 
му био доступан поглед са друге стране. Тај поглед уједно значи и 
одлазак из света коме не може или не жели припадати. Важан је 
и Кекановићев одговор на претпостављено питање: какав је овај 
свет? Трагајући за одговором, Дамјан из Стона одговара и на оно 
упоришно: ко сам ја? Отишавши у шуму након удаје Кантакузине 
за другог човека, запитаће се и о свом потенцијалном монашком 
позиву: „Монах не зна за глад, а ја сам гладан. И нисам знао шта 
ћу са собом”. 

Иако језички, идеолошки и егзистенцијално утемељен у про-
стору средњег века, у лику овог јунака препознајемо типичне мо-
дернистичке црте располућег субјекта, неснађеног у одређеној 
средини, несвесног себе, оног који сопственом пренаглашеном 
осећајношћу пркоси свету и наметнутом поретку. Дамјанов одла-
зак у манастир није у првом реду духовна потреба, већ је потреба 
успостављања нове слободе онемогућене у профаном свету. Њего-
ва монашка одора је питање, не одговор над животним ситуација-
ма у којима се нашао. Трагајући за једном, у промењеном систему 
налази другу љубав – ону која може обухватити све. Да је Дамјан 
из Стона у основи савремени јунак, говори и његова перманентна 
потрага за собом и сопственим идентитетом. Он не пристаје на за-
дату форму, већ се у основи пита шта је свет за њега и може ли се 
у њему пронаћи. 

Портрет главне јунакиње садржи интересантне моменте како 
своје приватне, тако и јавне личности. Она је ћерка, затим и жена 
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владара која наизглед беспоговорно прихвата своје наметнуте ду-
жности, али једновремено у њој се нешто непрестано буни, и то 
припада вишој сфери дужности, обавезама према осећањима, на-
гонима, страстима, најзад обавезама према души, а она је у вези 
са поменутим соколом с почетка, који живи и опстаје само у за-
једници са оним кога најдубље осећа. Ипак, приватно у Кантаку-
зиној никад није поразило породичну и владарску нужност, она 
има историјску свест, у основи трагичну, која колективно добро 
претпоставља личном. 

У парадигматичној модернистичкој форми, романом При-
врженост наративизује се средњи век, простор широког опсега, 
време успона и падова једне државе, а све то преломљено је кроз 
интимистичку перспективу која напоредо са колективном твори 
својеврсни тоталитет стварности у којем пребивају и деспоти, и 
соколари, и господари, и робови. Срећа, са друге стране, чешће 
припада онима који су ниже на друштвеној лествици, што ће се на 
једном месту потврдити и кроз речи Деспота Ђурђа о оцу Дамјана 
из Стона: „Ја ти саветујем да никад не жалиш срећног човека, мо-
жеш му само завидети, а ја му завидим”. Ожиљке историје, другим 
речима, најјаче осећају потлачени јер њима није дато да одлучују, 
али се одсудне одлуке и њих итекако тичу. 

Осим тога, доминантан слој овог романа, иако утемељеног у 
богатој и сваке пажње вредној историјског грађи, не налази се у 
сфери колективног и историјског, она, наиме, фукционише само 
као амблем, кулиса, позорница за формирање и конституисање 
ликова који са себе скидају одежде владара и њихових кћери и по-
стају људи од крви и меса, они који воле, тугују и трагају за собом 
у вртлогу неумитне историје. На концу, приврженост се налази и 
на једној и на другој страни: као однос према земљи од које си, и 
блискости са оним ка коме идеш и који те чека.
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Славица Јовановић

САМОТВОРНИ ПРСТЕН ГОРАНА ЂОРЂЕВИЋА У 
МИСТЕРИЈАМА ДУНАВА И ДЕСПОТОВОГ ГРАДА

(Горан Ђорђевић, Изабране песме, Српска књижевна задруга, Бео-
град, 2019)

Горан Ђорђевић пригрлио је своју песму као своју судбину, као 
свој лакримаријум којег се нико други није машио или девојку која 
је за њега рођена. Другима на путу, али њему предодређена. Са 
том својом песмом проводи и онај најтежи понедељак ујутру када 
се пробуди из шума и потока брзих, када напушта детињство овапло-
ћено у хлебу и вину и креће да састрадава са мукама свакодневи-
це и егзистенције једног сентименталног резонера и колекциона-
ра носталгије. Отац је јесењег понедељка / отишао из света у поезију. 
Стрепња је свежа колико и нада јер то индивидуализовано песнич-
ко Ја очекује зле вести. Претвара се у резонатор, екстрасензитиван 
импулс повести и чула. Екстериоризује све чега се лати, постаје 
музичка кутија, еквилибрист на танком трапезу.

Дифузни и тешко ухватљиви феномен као што је стваралачка 
самосвест на један ауторефлексивни начин актуелизује стварност. 
Попут Хроноса тугује над неминовношћу пролазности (људи и вре-
мена) у једној песми осебујне лиричности и опште људске резиг-
нације. Хоћемо ли преживети / мале рођендане / мале свадбене и славске 
/ Мале свечаности / крштавања и умирања, пита се не само реторски 
у песми Да ли ћемо дочекати зору посвећеној својим гимназијским 
друговима. Антрополошка енигма је пред њим у свом стоглавом 
издању. Песник прибира онај страх у вршцима груди и прстију и 
супротставља га снажној животној жудњи и оној вечитој младости 
које се никада није одрекао. Импликован глас свести путује до једног 
лирског универзума који носи образину, лице и наличје онога што 
би требало да буде савршено. Пун је Горан Ђорђевић егземпларних 
примера и постулата среће, али боји се да све то нису само химере.

У његовој поезији савременост је релациони феномен који 
и далеко чини блиским и носи јасну тежњу за равнотежом света. 
Песник се боји сопствене крхкости, али захваљујући њој већма је 
човек. Песници су огледала гигантских сенки које будућност баца на 
садашњост. (Шели) Горан Ђорђевић, ирационалан и рационалан, 
снатри из свог устрепталог сенза. Он је и песник свога народа. Ак-
туелан је у једној интенцији која га везује за глас и плач. Није се за-
творио у четири зида, он прати и учествује у голготском искуству 
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свога народа. У читавој књизи изабраних песама Горана Ђорђеви-
ћа присутна је снажна патриотска бол над косовским разбојиштем 
и бележење догађаја који катарзично воде ту драму. Плач, молитве 
до неба / ропац жртве мучилишта / о, да ли Господ гледа / страшна срп-
ска страдалишта / не диже се нико / не исклија ништа (Расута земља).

У јединству са својим страдалним народом, он нуди емпатич-
ну, крстоносну песму кроз коју хоће да раскринка зло и допре до 
сржи хуманитета. Попут песника Голуба Јашовића пише о жетео-
цима из Старог Грацког који су несрећно страдали од екстреми-
ста. Њихова жртва вапи до небеса, човек је погођен и узбуђен пред 
грехом који не може појмити. Биће нашег песника се буни. Аждају 
што вам умори српове / безбожну кћер цара таме / стићи ће бели коња-
ник / пре него што се у голуба преметне (Жетва у Старом Грацку). Као 
да живи на Косову и Метохији, толико је снажна његова патња, то-
лико је дубока његова рана са чавлима самораспећа вољног. Горан 
Ђорђевић спомиње и дечаке сунчевиће Панту Дакића и Ивана Јо-
вовића, најмлађе жртве албанских злочинаца у песми са двостру-
ким акростихом. Опомиње нас да се не сме ћутати пред злом, док 
је жив биће гласноговорник истине и правде и ризничар опште 
туге. Сви наши велики песници осећали су српство и састрадавали 
са својим народом. Горан Ђорђевић не прекида ту нит. За екстен-
зивно разумевање његове песме потребан је и национални и уни-
верзални алтруистички код. Његова песма је ипостазирана, има 
онтолошку димензију и антропоним око кога се креће као око осе 
магме мисли и осећања. Тон му је мајестетичан, стиже до поенте 
не само у слуху, већ и у бићу. И Девич и Призрен и православни 
гробови приштински усправљају се у његовој песми. И Свевишњем 
морамо да помогнемо, каже он у налету виталности и једне високе 
духовне кондиције која читаву ову књигу високо диже у апологији 
човечности. Песник носи штит и ветробран, он га заклања од ме-
тафизичких и дневних олуја и непогода.

Стваралачка самосвест песника Горана Ђорђевића вечно је 
будна и разнежена. Негде тамо у реминисценцијама среће га и 
млади Бранко, стражиловски, и млади Црњански у хотелу Цен-
трал у Темишвару. Обнажен, кошчат и преплануо, неумрли песник 
Суматре перцепира рај из неке свиле јесење и дечачки нестрпљиво 
и гладно упире поглед ка плавој звезди. Само оних лахорастих и 
паперјастих песника се сећа Горан Ђорђевић, оних што су у тајно-
пису исписали свој молитвеник и жар свога срца. Безазленост је 
изазивачка, слатка као саће детињства, као авантуре дунавске.

Дунаву, Смедереву пише Горан Ђорђевић своје одане песме, 
оставља свој холограм у жизни топлог крвотока. Ово је град / са жи-
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вим отисцима / мојих предака / у камену (Смедерево). И деспотове 
кобиле и дунавске моруне преплићу се у чудесном обручу вели-
ких ватри, есхатолошких очекивања. Дунав је европска река, река 
наших путовања, а Смедерево град српског средњег века и свих 
песничких векова. Дирљива је ова песникова веза у турбулентна 
времена краткотрајних пријатељстава и успутних љубави.

Тематско-мотивски Горан Ђорђевић је лепезаст и широк, лек-
сички бујан и пробран, ексклузиван. Непатворени је лирик, ме-
лемних метафора, ингениозан попут Србољуба Митића чији је 
лауреат. Он је модеран песник атмосфере и малих авантура сва-
кодневице као у истоименој песми у којој покушава да напише есеј 
о младом Тагори и пошаље писмо иако то више нико не ради. Са 
свог брда смедеревског, у свом винограду јасно види оца како пре-
листава Апдајка леђима ослоњен благо на златну греду Паноније. Али он 
је и песник исконских речи и крви, заљуљан у колевци предачкој 
и космополитској. Не одустаје од људскости у својој емотивној по-
буни против зла. Пронашао је свој скрипторски модус и алхемију 
речи, зачаран лепотом и шапатом, али и криком.

Пре него његов лирски субјект јави свом знанцу да су казали у 
трећем дневнику да је изненада умро, угледаће ону што лако корача 
још из праисторије песничке и иде ка њему: Одавно си припитомила 
/ посестриме и дружбенице / (не као верник и пастир / и заточеница) / 
тек излегла сунца и / звезде с репићима (Лако корачаш). Без тог женског 
еквивалента не би било оне нежности и финог дрхтаја који прожи-
ма ову поезију и када је родољубива и када је егзистенцијалистичка 
и у својој бити љубавна. Јер свака је поезија љубавна. Горан Ђорђе-
вић је песник чуђења и немирења са малициозним концептом гло-
бализације света и дисконтинуитета. Прирођена му је етеричност и 
прозрачност перспективе као у истинских и великих лирика. 

Разуђеност ове збирке сведочи о сензитивној скали и изразитој 
интенцији песника Горана Ђорђевића да пише пером у срце и похра-
њује интимистичке доживљаје своје душе у сефове некородирајуће 
и трајне. Поетска интертекстуалност лови, баца мреже по широким 
грудима Дунава не би ли сакупила остатке дана и хиперреалности 
која се фотошопира. Горан Ђорђевић не лажира, он само дестили-
ше своју зебњу и свој бол. По нежности и рафинману са којим то 
чини убрајамо га у чаробњаке, неодољиве деспотове хлебаре и ви-
тезове који оркестрирају вавилонском реком. Тај сунчани стуб који 
је пресеца спаја је са древним градом и брдом песниковог мира и 
унутрашње усредсређености. Песник Горан Ђорђевић спојио је сво-
је узнесености и густе речи са адом дунавском и кључевима једног 
града на заласку српске деспотовине.
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Данијела Милошевић

МИЛАН ЈОВАНОВИЋ СТОИМИРОВИЋ, 
ИЗ ЛИЧНОГ ФОНДА

Милан Јовановић Стоимировић (1898-1966) рођен је у Смедереву, 
а школовао се у Београду и Берну. Правник по образовању Сто-
имировић представља једну ерудитску личност, интелектуалца, 
човека широких интересовања и схватања који је својим делова-
њем оставио трага на друштвеној, политичкој и културној сцени 
међуратног периода. Своју богату каријеру остварио је на пољу 
новинарства, дипломатије и архивистике. Био је предани хрони-
чар свог времена, а љубав према уметности исказао је на пољу ко-
лекционарства оставивши иза себе богате збирке уметнина, зна-
чајну библиотечку и фототечку грађу. Захваљујући овим његовим 
интересовањима данас три установе културе у Смедереву (Музеј у 
Смедереву, Народна библиотека у Смедереву и Историјски архив 
у Смедереву) баштине вредна уметнича дела, литеране списе и бо-
гате збирке фотографија.

Лични фонд Милана Јовановића Стоимировића састоји се од 
15 кутија архивске грађе и један је од најзначајнијих које чува Исто-
ријски архив у Смедереву. Садржај фонда чине исечци из новина, 
преглед домаће и стране штампе, разне забелешке и фотографије, 
коресподенција, литерарни радови у рукопису и куцаном облику. 
Део фонда чини Збирка од 742 фотографије настале у раздобљу 
од 1900. до 1942. године. Највећи број њих обухвата период између 
два светска рата. Све фотограгије су архивистички обрађене, сиг-
ниране, дигитализоване и похрањене на трајно чување.

Мањи број фотографија ове богате збирке Историјски архив у 
Смедереву објавио је у својој новој публикацији Милан Ј. Стоимиро-
вић, из личног фонда. Представљање фото-монографије уприличе-
но је 11. 2. 2022. године у изложбеном простору ове установе. При-
ређивачи публикације и аутори уводног текста су архивисти др 
Данијела Милошевић и Неда Мирић. Фото-монографијa je садр-
жајно обогаћена стручним чланком „Портрет Милана Јовановића 
Сто(ј)имировића. Колекционар хуманистичког духа” чији је аутор 
др Снежана Цветковић један од највећих познавалаца личности 
овог знаменитог Смедеревца. Објављене фотографије тематски су 
систематизоване у четири целине: Портрети, Карађорђевићи, Изме-
ђу два светска рата и Са путовања. Прва тематска целина Портрети 
осликава Миланову рану младост, школовање и близак однос са 
породицом. Другу групу чине фотографије породице Карађорђе-
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вић презентоване у четири подцелине: Краљ Александар I, Краљица 
Марија, Принчеви и Кнез Павле и породица. У трећој групи Између 
два светска рата представљене су фотографије бројних домаћих и 
страних политичара, дипломата, новинара, уметника и разних до-
гађаја из унутрашње и спољне политичке делатности Краљевине 
Југославије. Последњу групу Са путовања чине фотографије наста-
ле на Стоимировићевим бројним путовањима која су била састав-
ни део његове богате професионалне каријере.

Поводом представљања публикације Милан Ј. Стоимировић, 
из личног фонда Историјски архив у Смедереву је поставио и пра-
тећу изложбу која концептуално кореспондира са фото-моногра-
фијом. Аутор изложбе је архивиста Неда Мирић. На двадесет шест 
паноа приказане су фотографије објављене и у самој публикацији, 
док су у четири витрине изложена оргинална архивска докумен-
та. Међу изложеним документима (писмима, дописним картама, 
бележницама) посебно се издваја прича у рукопису „Тајне града 
Смедерева” коју је Стоимировић написао 1927. године.
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Градимир Стојковић

КАД НЕ ЖИВИШ КАО ДРУГИ

Преживљавамо ето још једну годину, стравичну, 
другу ковид годину. Две године безмало какве ника-
да ни сличне нису биле, па чак ни онда кад нас је 
погодила вариола... 

Много сам година живота одживео, много тога 
преко главе претурио, свега и свачега се нагледао и 
не бих да превише паметујем. Ево исечака из тог, 
како ми често говоре, шашавог живота. Говорили 
су ми често: зар не можеш да живиш као други, 
нормални! 

Нисам могао јер нисам умео... 

Ево, проверите. Мислим да ће вам то чак и поуч-
но бити, јер, кажу, паметан се учи на туђим, а 
шашав на сопственим искуствима. 

Градимир Стојковић

И НИКО НИ ДА ПРИМЕТИ!

Године 1969. крајем августа, не сећам се више тачног датума, по-
звао ме је Ђорђе Влајић, да дођем код њега, у библиотеку: 

– Имаш шта да видиш! 
Наслутио сам и слутња ми се обистинила: дочекала ме је 

МОЈА књига, збирка песама ПОТОМАК РАВНИЦЕ. Први и једи-
ни примерак. Остатак тиража биће, рече Ђорђе, за пар дана доста-
вљен. 

Не бих умео ни дан данашњи да објасним како сам се осећао. 
Било је то као у сну, а било стварно. Моја књига! 

И ЈА САМ БИО РЕВОЛУЦИОНАР

Године 1968. кад смо мислили да ћемо моћи све да мењамо и про-
менимо, рецитовао сам код подвожњака, изигравао хероја, па сам 
и херојски побегао, не добивши ниједан милицијски пендрек по 
леђима. Био сам бржи. 
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Мувао сам се тамо-амо, па су ме и делегирали да причам са 
радницима „Давида Пајића”, у ком сам те године и радио као 
лифт-монтер, па одустао од радничке каријере на време. Да их 
придобијем за нашу ствар. А у мојој некадашњој фирми умало да 
нисам добио батине. 

– Шта то ви студенти хоћете? – напали су ме моји доскорашњи 
другари. – Капитализам? 

Не стигох да објасним. Најурили су ме кроз капију наглавачке. 
С вечери сам отишао у моје Панчево. Наравно, не кући но 

у „Атеље младих”, по обичају, право код мати-Славке, на кафу. 
За сточићем, испред шанка нека два маторца. Ни зинуо нисам, а 
Мати ми покаже прстом да ћутим. Ћутим. Она ми очима показује 
на ону двојицу, па шапне: „Суповци.” 

Добијем кафу, па питам њих је л’ слободно да седнем. 
– Слободно – каже један. 
Седнем. Запалим, а онда ће тај: 

– Јел познајеш ти Градимира Стојковића? 
– Познајем. Добро га познајем. 
– Е, кад буде дошао, ти нам одмах кажи. 
– Добро – сложим се. 
Попијем кафу. Дам шољицу мати-Славки, а она преврће очи-

ма. Показује ми на врата: „Иди, бегај.” Покупим се, као онако, па 
на врата, а оздо прилази Иван, дерњајући се: 

– Где си Градимире Стојковићу? Дижеш ли револуцију!
Како сам се смандрљао низ степенише, појма ни данас немам. 
Код куће сам преспавао ту ноћ, па изјутра отишао у Банатски 

Карловац. Школски друг мој Милета се женио, а ја сам му кумовао. 
Два дана сам славио, био важан, а трећег је дошла моја мајка 

Мирјана, црвеним „Фићом”, да ме вози кући. 
– Шта си то урадио, сине мој? – прво је било што је питала. – 

Били милицајци, тражили те. 
Наравно, морао сам у СУП. Отуда ме је извадио Стева пе-

сник-милицајац. 
Но, то је опет друга прича. 

КАД СИ ГЛУП

Питао ме један Милован:
– А због чега не преводе твоје књиге? 
Прави одговор морао сам да прећутим. Рекао сам: 

– Не знам. 
А он ће на то: 
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– Знаш. Знаш... зато што си српски писац. 
Ето ти га на! 

– Па преводе српске писце на стране језике, зашто не би? – по-
кушам да га разуверим. 

– Ти их не интересујеш – не попушта Милован. – Не разумеју 
странци то што ти пишеш за српску децу и о српској деци. 

Одустанем. Не волим политику, не волим приче о политици. 
– Мени је добро и овако – кажем. 
А он закључи: 
– Кад си глуп! 
Насмејем се: 

– Зар си то тек сад приметио!
Миловану сам својевремено био ментор у Центру за младе та-

ленте. Писао је песме. Сад је поштени возач и ради у Влади Србије. 
Има нечега у томе, зар не?

А ОНАЈ КЕЦ ?

Радио сам двадесет и пет година у основној школи. Много се тога 
догађало, понешто сам бележио, објављивао уденуто у приче или 
романе, али ово још нисам. 

Враћао сам се с посла преко Душановачког, тек изграђеног 
моста. Возио сам тада црвеног „Фићу”. Уредно сам сачекао зелено 
светло на раскршћу, уредно прошао и, тек што сам прешао преко 
зебре, заустави ме милицајац (тада још нису постали полицајци). 
Станем. Отворим прозор. 

– Документа, друже! – салутира, смркнут, као да сам нешто 
тешко згрешио. 

Дам му дозволу, саобраћајну и личну карту. 
– Шта сам учинио? – питам. 
Он каже: 

– Изађите из возила, молим. 
Изађем. 

– Изволите – враћа ми документа. – И ви још питате шта сте 
учинили? Још питате!?!

– Питам шта сам погрешно учинио! – почињем да се нерви-
рам. – Имам право да знам зашто сте ме зауставили! 

– А кец на полугодишту? 
– Молим? 
– Дали сте ми кеца, а био сам вам најбољи у саобраћајној сек-

цији. 
– Моооолим? 
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– Нисте ме познали, је л’ да! Ребнули сте ми кеца, да ме научи-
те памети. Тако сте ми рекли. Ето, научио сам се памети. 

– Ма, ко си ти? 
– Владимир Михајловић, наставниче. Најбољи на општини и 

у граду на такмичењу „Шта знаш о саобраћају.” Чекао сам и доче-
као. Сад знате како ми је било онда...

Одахнух. Још се и насмејах: 
– Е, мој Владице! Пола си ме живота коштао! Да те нисам уву-

као у секцију, знаш ли шта би у насељу Браћа Јерковић од тебе било? 
– Сад знам, наставниче. Научио сам. 
Загрлио ме је. 
И то ми је био први и једини такав милицијски загрљај. Обич-

но су другачије „миловали”.

ИМАШ МЕНЕ 

Једне, сада већ давне зиме, позвали ме у Краљево, да гостујем 
у Библиотеци. Дошао сам, одрадио, па ме је после одвео у Дечје село 
Милоје Радовић. Тамо сам преноћио. 

Преподне сутрадан дружио сам се са децом у Селу. И доживео 
нешто, што се не заборавља. 

Причао ја с децом, па једног трена рекох како имам три сина, 
али немам ћерку. И да сам због тога тужан. На то ми се у крило 
увуче девојчица В. Загрли ме и рече: 

– Имаш мене. 
Толико... више него довољно за памћење. 

НАСТАВНИЧЕ, МОГЛУ ЛИ... 

У једној зрењанинској школи догодило се да сусрет одржим са за-
иста много деце. Читава смена је била у фискултурној сали њих, 
рекоше ми, безмало четири стотине! 

Поставили ми озвучење, кренем с причом и – нестаде струје. 
Растрчали се домар, отовац и ништа. Нема струје па нема. 

Шта ћу, куд ћу хај’мо из петних жила, из пуна гласа. Прежи-
вим и то. Прегурам до краја, па дође ред и на оно: 

– А сад, децо, живи писац је пред вама. Питајте све што вас 
занима. 

Седнем, чекам. Док сам се онако драо из свег гласа, не могу 
рећи да ме нису слушали. Било је то и тамо неко шкрипање сто-
лице, нешто мало у пола гласа, али све је то бивало уобичајено. А 
сад, кад сам поновио питање поставио – тишина! Да не поверујеш: 
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онолика сала и у оноликој салетини мукла тишина. Мува да се чује, 
што би се рекло.

– Питајте – кажем. – Није ваљда да вам је све о мени јасно и 
познато. 

Тишина. Не мрда нико. Сва лица мудра, озбиљна. Лагано ме 
паника хвата, зној ме облива. Шта се то догађа? 

– Ама, питајте! – изнервирам се. – Шта сте се ућутали?!
И тада – спас! Из тамо неког двадесетог реда диже се једна 

рука. 
– Хајде! – синем. – Питај!
Устаје један дечарац и пита, дословце ово: 
– Наставниче, могу ли ја у веце?

ШТА РАДИ ПЕСНИК?

Гостујемо Дале Ћулафић и ја у Ваљеву, у библиотеци. Дале држи 
уводно слово. Објашњава ко смо нас двојица, каже да смо песници, 
па онда пита:

– Да ли знате шта раде песници?
Сви се умусили, само један малац диже руку. Позове га Дале:

– И, шта раде песници?
А клинац вели: 
– Певају!

*
На крају тог сусрета, по обичају, Дале пита да ли неко пише песме. 
Нико се не јавља. Онда Дале пита да ли неко зна неку песму, било 
коју, да нам каже. Нико, осим оног дежурног клинца, који диже 
опет руку. 

– Ти знаш песму? – пита Дале.
– Знам!
– Хајде – каже му Дале – да чујемо песму!
Устане мали геније, па запева: 
– Чобан тера овчице, лакој лане...
Засмејасмо се, па прихватисмо песму, и ми и остали...

ОПРАВДАНО

Ономад, на Играма, завршавам сусрет, а моја водитељка пита:
– Да ли вам је било лепо? 
Класика, сви углас: 

– Јестееее! 
Али у првом реду један намрштени клинац узвикује: 
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– Нијееее! 
Опа, бато! 

– Како није? – питам ја. – Па губио си час! 
А он ће: 
– Зато ми и није било лепо! 
Да ли је могуће?! Зинем у чуду, па питам: 

– А који час? 
– Матиш. 
– Па зар толико волиш математику?! – и даље сам у чуду. 
– Не волим, али сам морао данас да поправим кеца. Сутра је 

родитељски, а ћале не зна за тог кеца... 
Оправдано!

ТИ СИ ЖИВ!

Село Горчинце. Гостујем тамо као дечји писац. Била је то акција 
Школама на ивици опстанка или нешто томе слично – ето, забора-
вио сам... Било неко тмурно време, а онда још и киша нека почела 
да пада. Стегло ми се срце; како ћу ја сам, шта тој деци могу да пру-
жим, има ли места за онакве моје песмице? То „сâм” је испало баш 
незгодно, јер ми рекоше да ћу бити трећи уз Добрицу и Ршума. 
Они отказали! А ја нисам...

Ушли ми у салу, уствари учионицу, налик на ону из моје шко-
ле у Мраморку. Патос олаисан, у углу пећ бубњара и таман сам се 
разнежио, кад ће ти се мени за руку окачи један тршави, црнома-
њасти клинац. Цимне ме и вели: 

– Бокте, па ти си жив!
Ето сад! Загледам се ја у њега, загледа се и он у мене. Очи не 

одваја, руку ми не испушта.
– Жив, брате – насмејем се не баш весело. – Као што видиш. 
– А мени је мој учитељ рекао да си умро. 
– Ма, који то учитељ? – питам. 
– Драган, 
– Где је он? 
– Ено га тамо – покаже ми тршавко свог учитеља. – Тамо, код 

пећи. 
А пећ на другом крају учионице. 
– Хајдемо, да разјаснимо жив ли сам или мртав. Чекај, како се 

ти зовеш? 
– Драган. 
– Као твој учитељ! Лепо баш. 
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Пођемо према учитељу. Неки је наспоразум у питању, па да 
разрешимо и то. Негде око средине учионице заустави се дечарац, 
заустави и мене, па ме пита: 

– А јеси ли ти написао оне Хајдуке? 
– Јесам. 
– Е, онда си ти мртав! 
– Ама, брате, па видиш да сам жив! 
Загледа се ону сумњучаво у мене, па пита: 

– А јеси ли ти Нушић? 
У тренутку схватим забуну, па ме обузме смех. 
– Јок – једва истиснем кикоћући се. – Ја сам Стојковић! 
Отресе он моју руку, па ће љутито: 

– Па ти онда ниси писац! 

КАКО МЕ РАША ХВАЛИ 

Рече једном приликом Раша Попов, представљајући ме деци уче-
сницима Радости Европе: 

– Ево овај овде, Хајдук Градимир, да је у Америци имао би соп-
ствено острво. А видите га овде, данас? Изношене патике, изанђа-
ле фармерке...

Једва га прекидох:
– Немој, Рашо, више да ме хвалиш, молим те! 

ОН ЈЕ ВЕЧАН

Душка Радовића никада нисам упознао, мада сам га виђао ту и 
тамо, на сусретима или на Сајму. 

Једном се догодило да сам га видео на улици. То ми је било и 
најближе. 

Милош Николић и ја смо управо изашли из Телевизије бео-
градске и запутили се Таковском. Миша ме је водио код издавача, 
у „Вук Караџић”, као онако, да би ме упознао с уредницима, а у 
ствари ме је доводио да би ми објавили Хајдука у Београду, о чему, на-
равно, појма нисам имао. Рекао ми је само да „идемо на једно место”. 

Успут, према аутобуској станици код Маркове цркве, једног 
тренутка Миша ми каже:

– Сјајно! Посрећило ти се. 
– Како? Шта? – питам. 
– Ено, пролази Душко Радовић! 
И стварно, с преке стране улице – Душко Радовић. Не може 

он да пролази. Он је вечан.
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– Извини, Мишо – насмејем се – то је немогуће
А посрећило ми се. Хајдук у Београду је објављен те јесени.
 

КАКО МИКА УРЕЂУЈЕ ЗБИРКУ

Пет година заредом добијао сам награде на конкурсу поезије мла-
дих Војводине, а онда ми је Мика Антић, с јесени 1968. године, на-
редио да направим своју прву збирку песама, па да му донесем 
рукопис.

Речено – учињено.
Сакупио сам стотинак песама, прекуцао их, па однео Мики, 

који је био у Библиотеци. код Ђорђа Влајића. Погледао Мика ту 
застрашујућу гомилу хартије, онако, одгоре, па питао:

– Шта је ово, Грацо? 
Узгред, једино ме је она звао „Граца”. 
Објаснио сам му да је то моја збирка песама. Вратио ми је ру-

копис и не погледавши шта је унутра: 
– Седи ноћас и направи од овога истинску збирку. Смањи, 

брате!
Није ми баш било право, али кад Мика тако каже...
Читаву ноћ до јутра сам листао, преметао, одвајао и спајао, па 

напокон свео на неких педесетак песама, одричући се тешком му-
ком онога што је по мом мишљењу било једнако добро, колико и 
оно што сам остављао. 

Сутрадан сам то однео Мики. 
Седео је у панчевачкој крчми „Пивара”, тада омиљеној нашој, 

а за његовим столом читаво друштво панчевачких писаца и сли-
кара. Готово да сам треснуо пред њега мој рукопис, а он је, опет 
онако, одгоре, погледао и опет питао: 

– Шта је ово, Грацо? 
– Изабрао сам песме за књигу. 
Осмехнуо се, привукао ми је столицу да седнем за сто поред 

њега и почео да чита песме. Читао је, одвајао листове на две стра-
не и притом још и разговарао са осталима. Чак је нешто и писао 
по једном листу. А кад је завршио читање, средио је листове једне 
групе, обрнуо их на наличје, а другу групу ми је показао и рекао: 

– Ово ти је књига. Оно друго заборави. 
Изабрао је тридесет и три песме! 
Мрштио сам се, малчице и гунђао, али себе у браду: како он 

тако? Па моје су све песме добре! 
Ипак, нисам се усудио да Мики приговорим. Онда ми је он 

казао: 
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– Једну сам ти песму исправио. Не можеш да римујеш опусто-
шен и јесен! 

Заиста, у песми је био стих „с леве стране света где сам опусто-
шен”, што сам римовао с речју „јесен”. Мика је исправио у „с леве 
стране света где сам још занесен”. И још ми је казао: 

– Написаћу ти и рецензију. А као хонорар узимам ти леву стра-
ну света. То ће да буде наслов за моју збирку. 

А ево и песме, преуређене наравно, како је објављена у књизи: 

САН

Подивљале реке и бујице луде 
у мојој соби, на свим зидовима, 
погледом лењим по хартији блуде – 
или по сновима, или по сновима... 
Бледе сенке руку страсне жене 
с леве стране света где сам још занесен, 
продиру у мозак, у почетак мене – 
или је то јесен, или је то јесен...

И будим се врео, ознојана чела. 
Збрисане су лажне сене тешких крила 
и празна је соба сивога хотела – 
јесен је то била, јесен је то била... 

Рецензију ми је написао овако: преко насловне стране рукописа, 
црвеном оловком, исписао је ОБЈАВИТИ. И потписао. 

Прва моја књига, за збирка песама „Потомак равнице”, обја-
вљена је у августу 1969. године. 

А Мирославу Антићу објављен избор песама „Лева страна 
света”. 

Колико сам захвалан Мики што ми је обликовао прву књигу 
и избацио све оно чега бих се данас стидео, још више сам поносан: 
моји стихови су на корици књиге Мирослава Антића!1

ХЕРОЈ МОГ ДЕТИЊСТВА

Учили су ме, и у школи, и у породици да будем добар, частан и 
поштен. 

Робин Худ је то био. 

1  Мирослав Антић, Лева страна света (Нови Сад: Културни центар, 1971). 
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Учили су ме да богати тлаче сиротињу и да богатима треба 
одузети, а сиротињи дати то одузето. 

Робин Худ је то чинио. 
Учили су ме да будем храбар и неустрашив када је правда у 

питању. 
Робин Худ је такав био. 
И како да такав позитивац, који се сасвим уклапао у моје ва-

спитно-моралне узоре не постане мој јунак!? 
Када сам своје одушевљење покушао у школи да поделим са 

својом учитељицом, испочетка је и она изгледала одушељена, али 
ми је поставила пресудно питање: 

– А зашто не кажеш какав је био према поповима? 
– Одузимао је злато похлепним, лошим и лажљивим бискупи-

ма, богаташима. 
– Значи да је знао да је религија лаж погубна за народне масе 

– покушала је да извуче поуку уобичајену за пионирско васпитање, 
али ја сам прекинуо у пола речи: 

– Није! Он није дирао друге, него само опате и бискупе. Нашег 
попу Влајка би Робин Худ баш волео, јер je наш попа много по-
штен, добар и сиромашан. 

И ту је моја прича о јунаку мог детињства била забрањена за 
јавност, јер сам добио такву придику, да сам, ето, до дана дана-
шњег мог јунака Робина Худа задржао за себе и у себи.

ВЕРОВАЛИ ИЛИ НЕ

Прелеп јесењи дан. Подне. Враћам се из Гроцке. На другој криви-
ни према Брђанији пешак, омањи, седобради. Не личи на Бресто-
вичане. Тешко гази. Уморно. Станем и отварам врата „Ниве”. 

Улази и каже: 
– Најзад си ме приметио! 
Ћутим изненађен. Каже: 
– Причам ја овима из села да те знам, а они ми не верују. 
Насмејем се: 

– Значи, знаш ко сам! 
Насмеје се и он: 

– Хајдук. Знаш, четири године сам продавао књиге с ортаком. 
Ти си био најпродаванији поред „Малог принца”. 

Пружа ми руку. 
– Ја сам Драган. 
Рукујемо се, хитро, јер долазе нове кривине. 
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– Писао сам и ја песме као дечак – прича. – И добијао награде. 
А кад сам у руке добио једну књигу, да бих је продавао, позади, на 
корици писало је да је аутор најнаграђиванији песник. И највећи, 
и најбољи...е, тог сам знао. Врло добро сам га знао. 

Паде ми одмах на памет П. Питам да ли је он тај. Каже: 
– Јесте. Да ли га знаш? 
– Врло добро га знам – насмејем се опет – И оца сам му знао. 
Остао је озбиљан. 

– Тај није највећи песник, него је највећи преварант – каже. – 
Звезда, Звезда – то му је песма! Узео је песме свог оца, па их об-
јављује као своје. Казао му је Тоде Чолак да треба да пише сам, а 
не да објављује очеве песме. Отерао га је. А тај „највећи” је и моју 
једну украо. Песму Титу, за коју сам добио прву награду...е овде 
излазим. 

Станем. Док се он испетљава из „Ниве”, кажем му:
– Види, ја одавно говорим да је очеве песме објавио као своје. И 

Ђорђина је то говорила. 
Излази, махне ми, па вели: 

– Не знам ко ти је та Ђорђина, али је у праву. Хајд′, здраво. 
Видимо се. 

Одмахнем. 
Растанемо се.
Веровали или не, тај мој сусељанин је знао истину о том „нај-

већем песнику”. Мало нас је то знало. И нико од нас није о томе 
проговорио.

Можда ћемо једном опет, као и обично, у неком друштву, ова-
ко као сад, попричати, узгред, чак и без гнушања због таквог сино-
вљевог поступка. Сину на част то што је учинио и још чини. 

Мир души оца му, поштеног, доброг песника.
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Бранкица Живковић

МАЛО ДОЂЕ ВАЛ ПА МАЛО ОДЕ
(Градимир Стојковић, Као што то обично бива, Центар за културу 
Градац, Рашка, 2020)

Не тече то река, већ вода! 
Не пролази време, него ми!

Иво Андрић

Нова збирка песама Градимира Стојковића под називом „Као што 
то обично бива” доноси нам многа промишљања о свету из једног 
личног угла. Призма кроз коју лирски субјекат посматра стварност 
јесте реална и кроз њу можемо видети један универзум који је, како 
стичемо утисак док читамо, заиста постојао. У прилог томе говоре 
стил писања, емоције које извиру, али и многе посвете члановима 
породице или пријатељима.

Збирка је подељена у седам циклуса и сваки доноси нове теме, 
нове приче, али све спајају заједнички мотиви о пролазности жи-
вота, о патњи са којима се једна индивидуа сусреће, а учитавамо и 
наду која се ипак само назире.

У циклусима налазимо песме са мотивима сна, реалности која 
није тако позитивна, савремене љубави која је другачија од оне 
традиционалне, детињства које је прошло. Сусрећемо теме о жи-
воту и смрти.

Лирски субјекат пева о свом Панчеву. То није град у којем је он 
некад живео. Панчево. Улице прашне. / Пролазе бледа деца. / А јесен не про-
лази кад живиш грешком. Дакле, данашње Панчево одише неком нега-
тивном енергијом: улице су прашне, деца су бледа, и вечно траје је-
сен. Као да нема наде. У другој песми наилазимо на стихове: Тренутно, 
сан је исти: отићи пешке / у неко боље сутра. Треба отићи одавде, у неко 
боље сутра. То ће трајати, ићи ћемо пешке, али свакако треба отићи, 
не остати. Савремени град окарактерисан је као стран, он „смрди као 
јарац”, „запуштен је до очајања” и „туп је од мртвог мира”. 

А каква је љубав у том свету? Уз нову врсту љубави: / забављање 
с девојком у оквиру собних излетишта. Овде не можемо, а да се не 
сетимо оних ранијих корзоа на којима су се наше бабе и деде са-
стајали и заљубљивали, када је срећа била отићи и у шетњи само 
крајичком ока погледати вољену особу. Савремена љубав је све то 
избрисала. Жал за старим временима видимо и у стиховима: Уза-
луд су нас учили поштовању / скидању капа шешира / идеалима племе-
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нитим вештинама. Опет: садашњост није светла. Због тога лирски 
субјекат толико често тоне у прошла времена за која слути да су 
неповратна (Детињство је пукло као топ од блата). Сета за детињ-
ством доминира и у стиховима: И далеко негде још увек постоји / село 
и шор прашни, дрворед дудова.

Мисли о животу сублимиране су у стиховима: Не умемо да се 
опорављамо / Да одболујемо падове и странпутице / Да поразе забора-
вљамо / Да загрљени одлутамо у нови сан. У истој песми, даље читамо: 
Па ипак, саберимо сваки почетак / Сва надања веровања све одлуке / И 
ето истине: живот је изузетак / Велика радост – постојати / Остало 
су муке / Да се радост скрати. Само наше постојање је вредно, и ту 
лежи нада, а све осим тога су муке.

Шта можемо видети из стихова Силазе мали анђели са земље у под-
земље / Смрад и тама / Дочекују их собе за мучење / враџбине / клетве / и 
чини? Ко су анђели о којима се пева у читавом једном циклусу? Да 
ли су то деца која су овде на Земљи, невина и чиста, или су то нека 
бића која су ван Земље? Питамо се где то они силазе? Да ли је земља 
оваква каква јесте данас једнака подземљу на које наилазимо овде?

Потенцијални лек налазимо у стиховима: Остани добар / 
Остани мудар / Не сањај / Не жели ... Врати се мајчици Земљи / рекама 
/ шумама. Повратак природи је решење које нам се овде намеће. 
Треба да будемо добри и мудри, да не желимо превише и да се 
вратимо исконским вредностима јер: Из пепела се никада ниједна није 
родила / птица / и ниједан цвет није вечан / клијао / растао. О свему 
томе Питања тек предстоје...

Поједине песме покушавају да дају одговор на питање: Како 
све то решити? Придржавати се старих замисли / у страху / враћати 
се носталгичностима: / хајде свете буди дете ... размисли размисли раз-
мисли ... осмислити наредни потез. Дакле, поново налазимо потку 
да се треба вратити оном прастаром, старим вредностима. Треба 
се дубоко размислити и загледати у прошлост. Само тако можемо 
осмислити наредни потез који ће нас можда вратити на прави пут.

Посебно интересантан циклус носи назив „Сви моји у смрти”. 
Лирски субјекат се овде присећа својих корена, својих старих. У овим 
песмама доминирају мотиви смрти и пролазности: И гледају ме мило-
сно, нежно, / љубављу читавог својег века. / И видим, крај њих, неизбежно, / 
ту мене једно место чека. Песимизам достиже свој врхунац у стихови-
ма: Има туге, има бола: / далеко је срећа наша. Не наилазимо на наду: 
Само пусто, празно срце чека гошћу / која дође да однесе све нетрагом.

На крају овог циклуса наилазимо на извесну помиреност са 
судбином: Сви моји драги а мртви дуго, / сви изазовни док вечно тра-
ју... / Кроз осмех што се мири с тугом / ја сам са њима, ипак, на крају. 
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Лирски субјекат је миран зато што ће на крају ипак бити са својим 
вољеним прецима којих се присећао у песмама.

Поред ових присећања на претке, у даљим песмама помињу 
се и потомци. Шта ће њима бити остављено? Да градим друмове, пру-
ге и мостове / да потомству предам у наследство – снове. Потомцима 
нема шта да се остави осим снова. Ти снови се преносе са генера-
ције на генерацију.

Жал за тиме што се нема шта оставити млађима налазимо у 
стиховима: И сад ми остаје да признам са тугом / Увек сам домове по-
дизао другом / Ни потомству својем не оставих ништа / Остадох без 
крова, куће и кућишта.

У даљим песмама проналазимо и својеврсну мудрост прои-
стеклу из искуства: На овоме свету у људскоме веку / Свако зрно носи 
поруку човеку. На све треба обраћати пажњу, све што долази до нас 
може носити неку важну поруку.

У Последњем циклусу „Кад би смрт” лирски субјекат нас одво-
ди у новије токове српске историје: бомбардовање 1999. године. Он се 
моли Богу за нашу земљу јер су по њој „јад, покор и беда”: Откуд то 
пролеће самртних цветова / Из каквих је црних изнедрило снова / Када оно 
плане ко година цела / Да л ће се Србија дићи из пепела / Или ће кад једном сан 
овај престане / Са пролећем црним и ње да нестане. Наилазимо и на стихо-
ве: Дошло време какво нигда није било / Зло је над Србијом крила раширило.

Како се изборити са свим тим, са којим моралом отићи код 
предака? Шта ће бити са мном кад се упокојим / Како ћу пред лице 
свим прецима својим / Јер како ће душа моја да се вине / Из пакла подрум-
ског у рајске висине.

Најновија збирка Градимира Стојковића, како смо видели, 
поставља многа питања на која је тешко наћи одговор. Она обилу-
је мотивима пролазности, смрти, запитаности над личном, али и 
колективном судбином. Читајући је, не можемо, а да се не поисто-
ветимо са одређеним сегментима. То могу бити неке наше успоме-
не на градове које данас не препознајемо; наше жеље за повратак 
оном исконском и природи; наша сећања на претке које смо воле-
ли, а бојимо се да их на неки начин нећемо бити достојни; личне 
тежње да потомцима оставимо нешто по чему ће нас памтити; за-
једничке успомене на историјске догађаје који су нас потресли.

Збирка коју смо прочитали може нам бити својеврсна опоме-
на за будућност и наук да будућност без прошлости и не постоји. 
Треба да будемо свесни онога што је било да бисмо створили оно 
што ће бити и да тиме будемо задовољни. Наши потомци су ти 
који ће гледати у прошлост и процењивати каква је та прошлост 
била. Прошлост им дарујемо ми.
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Катарина Јаблановић 

ИЗЛОЖБА КЊИГА „НА СВЕТИМ ВОДАМА ИБРА” – 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ

Сажетак
Рашки управни округ смештен је у југозападном делу Републике 
Србије. Обухвата градове Краљево и Нови Пазар, општине Рашка, 
Врњачка Бања и Тутин. Седиште је у граду Краљеву. Према по-
следњем званичном попису, из 2011. године, укупно има 309.258 
становника. На подручју Рашког округа налазе се бројне, разновр-
сне и атрактивне туристичке дестинације: градови, бање, плани-
не, реке као и споменици културе. Имајући у виду значај Рашког 
округа на туристичкој мапи Србије, с једне стране, и непостојање 
каталога објављених публикација о дестинацијама у Ибарској до-
лини, с друге, Народна библиотека у Краљеву, у оквиру манифе-
стације „Жички сабор библиотекара 2021”, октобра 2021. године, а 
у сагласју са темом конференције „Библиотеке и културни тури-
зам”, организовала је штампану изложбу „На светим водама Ибра: 
туристичке дестинације на подручју Рашког округа у публикаци-
јама” са пратећим штампаним каталогом, ауторке Катаринe Јабла-
новић. Након основног упознавања са градовима и њиховим зна-
менитостима, природним богатствима и сведоцима постојања ци-
вилизације од праисторије до модерног времена посетилац изло-
жбе може своје интересовање да употпуни увидом у монографије, 
туристичке водиче, фото-албуме, каталоге, бедекере, разгледнице, 
али и дела лепе књижевности – путописе, песме, романе...

У раду ћемо се бавити значајем приређивања изложби као вида 
делатности библиотеке којом се повећава њена видљивост, с једне 
стране, а презентује наша културна баштина, са друге стране, користе-
ћи релевантну литературу и грађу која је била предмет истраживања.

Кључне речи: Жички сабор библиотекара, Народна библиоте-
ка „Стефан Првовенчани” Краљево, Рашки округ, изложба публи-
кација, презентација културног наслеђа

Увод
Културно наслеђе, културна баштина или културна добра1 дефи-
нишу се као добра која су наслеђена од претходних генерација 

1  „Културна баштина”, Википедија, приступ 30. 11. 2021.
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или настају у садашњем тренутку, а имају специфичну вредност 
за људе и треба да буду сачувана за будуће генерације. Најчешће 
су добра под режимом заштите, имају симболички значај у свести 
људи, а економски представљају туристички потенцијал. Култур-
на баштина делује на идентитет одређеног насеља, региона или 
државе, а објекти који су на листи Светске баштине УНЕСКО-а 
имају посебну вредност за читаво човечанство.

Културна баштина дели се на: 
материјалну: изузетне грађевине (сакралне или световне); 

споменици; материјална уметничка дела;
нематеријалну: усмене традиције и изрази, језик; знања и ве-

штине које се тичу природе и свемира; друштвене праксе, ритуали 
и свечани догађаји; извођачке уметности; занати.

Такође, културна добра могу бити непокретна и покретна. У 
непокретна културна добра спадају: споменици културе, простор-
не културно-историјске целине, археолошка налазишта и знаме-
нита места. Покретна културна добра јесу: уметничкo-историјска 
грађа, архивска грађа, филмска грађа и старе и ретке књиге.

Рашки управни округ смештен је у југозападном делу Репу-
блике Србије. Обухвата градове Краљево и Нови Пазар, општи-
не Рашка, Врњачка Бања и Тутин. Седиште је у граду Краљеву. 
Према последњем званичном попису, из 2011. године, укупно има 
309.258 становника.2 

На подручју Рашког округа налазе се бројне, разноврсне и 
атрактивне туристичке дестинације:

градови: Краљево, Нови Пазар, Рашка и Тутин;
бање: Врњачка, Матарушка, Богутовачка, Новопазарска и Јо-

шаничка;
планине: Копаоник, Гоч, Столови, Троглав, Голија, Чемерно, 

Радочело, Жељин, Котленик, Јелица, Гледићке планине, Рогозна;
реке: Западна Морава, Ибар, Рашка, Студеница, Рибница, 

Лопатница, Гружа;
споменици културе: Стари Рас са Сопоћанима (Нови Пазар); 

локалитет Градина, Постање (Нови Пазар); Новопазарска тврђа-
ва (Нови Пазар); остаци средњовековног града Рас (Нови Пазар); 
средњовекови градови: Маглич (Краљево) и Јелеч (Нови Пазар); 
манастири: Жича, Студеница, Градац, Сопоћани, Ђурђеви ступови, 
Црна река, Кончулић; Горња испосница Св. Саве, Савово (Краље-
во); Доња испосница Св. Саве, Савово (Краљево); црква брвнара са 
гробљем у Цветкама (Краљево); цркве: Петрова црква (Нови Па-

2  Рашки управни округ, приступ 9. 8. 2021, доступно на: https://www.raski.okrug.gov.rs/index.
php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=6.
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зар), Стара Павлица (Рашка), Нова Павлица (Рашка), Св. Алексија, 
Милићи (Краљево), Св. Димитрија, Јаначко поље (Нови Пазар), Св. 
Лазара, Живалићи (Нови Пазар), Св. Лазара, Пруће (Нови Пазар), 
Св. Марине, Доиновићи (Нови Пазар), Св. Николе (Нови Пазар), Св. 
Николе, Баљевац (Рашка), Св. Николе, Ушће (Краљево), Св. Нико-
ле, Река (Краљево), Св. Николе, Железница (Краљево), Св. Николе, 
Штитари (Нови Пазар), Св. Николе, Шумник (Рашка), Св. Петра и 
Павла, Попе (Нови Пазар), Св. Петра и Павла, Луковица (Тутин), Св. 
Катарине, Косурићи (Краљево), Богородична црква, Долац (Краље-
во), Богородична црква, Врх (Краљево); џамије: Алтум-алем џамија 
(Нови Пазар), Курт-Челебијина џамија (Нови Пазар), Лејлек џамија 
(Нови Пазар), Хаџи Хуремова џамија са гробљем (Нови Пазар); Вели-
ко гробље Парице (Нови Пазар); гробље Газилар са турбетом (Нови 
Пазар); Јеврејско гробље (Нови Пазар); Спомен-парк, Краљево; Ста-
ра чаршија (Нови Пазар); Амир-агин хан (Нови Пазар); Стари амам 
(Нови Пазар); Туристички дом „Сопоћани” (Нови Пазар); управна 
зграда „Унипрома” (Нови Пазар); зграда „Митрополија” (Нови Па-
зар); зграда Музеја „Рас” (Нови Пазар); зграда Старог суда (Нови 
Пазар); Господар Васин конак (Краљево); зграда ОШ „IV краљевач-
ки батаљон” (Краљево); Сеничића кућа, Печеноге (Краљево); Чајки-
но брдо (Врњачка Бања); дворац Белимарковића (Врњачка Бања).3

Изложба публикација „На светим водама Ибра”
Имајући у виду значај Рашког округа на туристичкој мапи Србије, 
с једне стране, и непостојање каталога објављених публикација о 
дестинацијама у Ибарској долини, с друге, Народна библиотека у 
Краљеву организовала је у оквиру манифестације „Жички сабор 
библиотекара 2021”, а у сагласју са темом конференције „Библио-
теке и културни туризам”, штампану изложбу „На светим водама 
Ибра: Туристичке дестинације на подручју Рашког округа у публи-
кацијама” са пратећим штампаним каталогом, ауторке Катаринe 
Јаблановић. Након основног упознавања са градовама и њиховим 
знаменитостима, природним богатствима и сведоцима постојања 
цивилизације од праисторије до модерног времена гледалац може 
своје интересовање да употпуни увидом у монографије, туристич-
ке водиче, фото-албуме, каталоге, бедекере, разгледнице, али и 
дела лепе књижевности – путописе, песме, романе... Грађу изложбе 
претежно чине монографске публикације, затим брошуре, сепа-

3  Катарина Грујовић Брковић, Марија Алексић Чеврљаковић, Поглед кроз наслеђе: [Завода за за-
штиту споменика културе Краљево] 1965–2015. (Краљево: Завод за заштиту споменика кул-
туре, 2016): 31–84; Споменици културе у Србији, приступ 9. 8. 2021, http://spomenicikulture.
mi.sanu.ac.rs/mapa.php?okr=18#.
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рати, чланци из часописа и некњижна грађа (картографска грађа, 
каталози, календари, албуми, разгледнице...) као и QR кодови на 
видео записима о одређеној дестинацији доступним путем интер-
нета. Најзаступљенији су наслови на српском језику, али смо на-
стојали да укажемо на постојање дела на енглеском, француском, 
руском, чешком, пољском, немачком, грчком и кинеском језику. 
Изложбени експонати припадају фондовима Народне библиотеке 
Србије, Библиотеке Матице српске, Библиотеке САНУ, Библио-
теке Српске патријаршије у Београду, Универзитетске библиоте-
ке „Светозар Марковић” у Београду, Универзитетске библиотеке 

„Никола Тесла” у Нишу, Библиотеке Православног богославског 
факултета Универзитета у Београду, Библиотеке Филозофског 
факултета Универзитета у Београду, Библиотеке Православног 
манастира Студенице, Градске библиотеке „Владислав Петковић 
Дис” Чачак, Народне библиотеке „Доситеј Обрадовић” Нови Па-
зар, Библиотеке „Вук Караџић” Пријепоље, Народног музеја Кра-
љево, Библиотеке Центра за културу „Градац” у Рашки, Народне 
библиотеке „Др Душан Радић” Врњачка Бања и Народне библио-
теке „Стефан Првовенчани” Краљево, те приватним колекцијама 
Ивана Адријашевића и ауторке изложбе.

Рад на изложби „На светим водама Ибра” изискивао је одго-
варајућу меру приликом избора у мноштву материјала, са наме-
ром да поглед буде инспирација гледаоцима за посету одређеном 
месту, али и подсећање на значај постојања и неопходност очува-
ња и неговања како природних ресурса, тако и темељних чинила-
ца нашег идентитета.

Каталог публикација о туристичким дестинацијама на 
подручју Рашког округа

Каталог свих врста грађе сачињен је према међународним 
ISBD стандардима, а на основу података доступних у узајамној 
бази COBIB.SR, осим малог броја публикација доступних у зави-
чајном фонду краљевачке Библиотеке, које су пописане и описане 
de visu. Каталошки опис урађен је језиком и писмом публикације, 
уз већину каталошких јединица налази се њихова стручна класи-
фикација према УДК систему. Каталошке јединице распоређене 
су тематски – према дестинацији на коју се односе, а у оквиру тога 
хронолошки. У наставку наводимо број пронађених и описаних 
публикација о појединим дестинацијама:

публикације о Рашком управном округу: 16;
публикације о Краљеву: 33;
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публикације о Матарушкој бањи, Богутовачкој бањи, Лопат-
ници, Столовима, Гочу, Голији (Рудну) и Магличу: 50;

публикације о манастиру Студеници: 48;
публикације о манастиру Жичи: 20;
публикације о Врњачкој Бањи: 15;
публикације о Рашки и Копаонику: 19;
публикације о манастирима Свети Никола у Кончулу, Гра-

дац и Нова Павлица: 9;
публикације о Новом Пазару, Сопоћанима, Петровој цркви, 

Расу, Ђурђевим ступовима, Тутину и манастиру Црној реци: 36.

Закључак
Изложба „На светим водама Ибра: Туристичке дестинације на 
подручју Рашког округа у публикацијама” након основног упо-
знавања гледаоца са градовама и њиховим знаменитостима, при-
родним богатствима и сведоцима постојања цивилизације од пра-
историје до модерног времена путем фотографија и кратких ин-
формативних текстова омогућава да своје интересовање употпуни 
увидом у монографије, туристичке водиче, фото-албуме, каталоге, 
бедекере, разгледнице, али и дела лепе књижевности – путописе, 
песме, романе... Пратећи штампани каталог доноси попис и опис 
свих публикација које су у одабир ушле из мноштва материјала 
јер нам се чинило да управо оне најбоље осветљавају топосе о ко-
јима је реч са намером да преглед буде инспирација посетиоцима 
да обиђу одређено место, али и подсећање на значај постојања и 
неопходност очувања и неговања како природних ресурса, тако и 
темељних чинилаца нашег идентитета.

Дубоко смо уверени да је приређена изложба са пратећим ка-
талогом пример добре праксе у складу са задацима прокламова-
ним у IFLA/UNESCO Манифесту за јавне библиотеке према којима: 

„Језгро услуга јавне библиотеке треба да чине следећи најважнији 
задаци који се односе на информације, описмењавање, образова-
ње и културу: 

[...]
5. Повећање свести о културном наслеђу, разумевања уметно-

сти, научних достигнућа и дисцпилина;
[...] 
7. Унапређивање дијалога међу културама и неговање кул-

турне разноликости:”4 

4  „IFLA/UNESCO Манифест за јавне библиотеке” (1994), IFLA/UNESCO смернице за развој јав-
них библиотека / у име Секције јавних библиотека припремила Радна група којом је председавао Фи-
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THE BOOK EXPOSITION „ON THE SACRED WATERS OF IBAR” – 
THE PRESENTATION OF CULTURAL HERITAGE

Summary
The Raška district is situated in the southeastern part of the Republic of 
Serbia. It encompasses the towns of Kraljevo and Novi Pazar, and the 
municipalities of Raška, Vrnjačka Banja and Tutin. The administrative 
center of the district is Kraljevo. According to the last official popula-
tion census of 2011, the district has 309 258 residents. On the territory 
of the Raška district there are numerous, diverse and attractive tourist 
destinations: towns, spas, mountains, rivers, and monuments of cul-
ture. Having in mind the importance of the Raška district on the tourist 
map of Serbia on the one hand, and the lack of the catalogue of the pub-
lications issued on the destinations in the Ibar valley on the other hand, 
as part of the manifestation „The Žiča Assembly of Librarians 2021” 
held in October 2021 and in accordance with the topic of the conference 

„Libraries and Cultural Tourism”, the public library in Kraljevo has or-
ganized an exhibition of the printed material „On the Sacred Waters of 
Ibar: Tourist Destinations in the Raška District in Publications” along 
with the printed catalogue made by Katarina Jablanović. After some 
basic introduction to the towns and their landmarks, natural beauties 
and witnesses of the existence of civilizations since ancient history to 
modern times, visitors can satisfy their interests by taking a look at the 

лип Џил; [преводилац Гордана Љубановић, (Београд: Народна библиотека Србије; Библиотека 
града Београда, 2005): 67–68.
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monographies, tourist guides, photo albums, baedekers, post cards, as 
well as the books of fiction – travelogues, poems, novels...

This paper will address the importance of organizing exhibitions 
as type of library activities that increase a library‘s visibility on the one 
hand and present our cultural heritage on the other hand, by using the 
relevant literature and materials that were the subject of the research.

Keywords: the Žiča assembly of librarians, Public Library „Stefan 
Prvovenčani” Kraljevo, the Raška district, the exhibition of publica-
tions, promotion of cultural heritage
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Наташа Булатовић

БИБЛИОТЕЧКО БЛАГО ЦРКАВА ЕПАРХИЈЕ 
ГОРЊОКАРЛОВАЧКЕ

Сажетак
У овом раду стручној јавности и љубитељима старе и ретке књиге 
приказује се пројекат инвентарисања богослужбених књига из цр-
ква и парохијских домова на тлу Епархије горњокарловачке. Даје 
се кратак преглед историјата ове епархије, као и осврт на судбину 
њеног културног и црквеног блага. Православне цркве на овом 
простору су, негде више, негде мање, пострадале и једно време 
биле потпуно опустеле након прогона православног живља са ових 
простора деведесетих година 20. века. По благослову Његовог пре-
освештенства епископа горњокарловачког г. Герасима (Поповића), 
прикупљање и инвентарисање свих преосталих старих штампа-
них књига које се више не користе у литургијске сврхе извршено 
је током 2021. године. У пројекту о коме је реч, а који је подржало 
Министарство културе и информисања Републике Србије, урађена 
је анализа овог фонда, описани тип и врста грађе, дат њен квали-
тативни и квантитативни опис. У раду су, такође, описани кораци 
и процедуре који су предузети да би се прикупила и пописала ова 
библиотечка грађа, затим опис њеног затеченог стања, биланс сте-
пена оштећења појединих књига и наводе се неки од најстаријих и 
највреднијих пронађених примерака књига (нпр. Празнични минеј 
(Саборник), Венеција, 1538). У закључку се истиче неопходност кон-
зервације и рестаурације највећег дела фонда, као и његове стручне 
библиотечке и дигиталне обраде и смештаја у адекватан простор.

Кључне речи: Епархија горњокарловачка, богослужбене књиге, 
старе и ретке штампане књиге, србуље, инвентарисање, културно 
добро, библиотекарство

Увод
Горњокарловачка епархија1 се налази у Републици Хрватској. Обу-
хвата следеће области: Банију, Кордун, Лику, Крбаву, Горски Ко-
тар, затим, северну Хрватску и Истру.

1  https://www.eparhija-gornjokarlovacka.hr/историја/ (преузето 28.02.02022)
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Срби су на подручје данашње горњокарловачке епархије при-
стигли крајем 16. века. Они су довођени као војска за одбрану Хрват-
ске и остатка Европе од Турака у такозваној Војној крајини. Обна-
вљањем Пећке патријаршије 1557. године Српска православна цр-
ква створила је своју, за оно време невероватно јаку организацију на 
целом подручју Турске царевине. За време сеобе под патријархом 
Арсенијем III Чарнојевићем доселило се у Банију око 11.000 душа. 
Раније је на подручју горње Баније било око 4.000 досељеника. Пре-
ма попису од 1768. године, на подручју Епархије горњокарловачке 
било је 411 српских села, 12.079 домаћинстава и 124.762 душе. Овај 
број учетворостручио се до почетка Другог светског рата. У градо-
вима су Срби живели тек од друге половине 17. века. Често су трпе-
ли агресивне насртаје католичког свештенства да се унијате. 

Епархија горњокарловачка је 1941. годину дочекала у сређе-
ном стању.2 Све парохије биле су попуњене, храмови снабдевени. 
Манастир Гомирје, Плашки и већина градских и сеоских цркава 
имале су богате збирке уметничких сакралних предмета од вели-
ке вредности. Нарочито се то односило на ризнице цркве у Пла-
шком и у манастиру Гомирју, које су биле изузетно богате. Сво то 

2 https://www.eparhija-gornjokarlovacka.hr/old_site/Riznica-Bastina-c.htm (преузето 28. 02. 2022)

Карта распростирања Епархије горњокарловачке
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богатство је накнадно уништено. Епархијска и црквена ризница у 
Плашком сачувала је само неколико металних сакралних предме-
та, доста икона и невелик број архијерејских митри.

На почетку Другог светског рата, када је почело уништава-
ње и пљачкање храмова, стигла је у манастир Гомирје и у Плашки 
група музеалаца из Загреба, на челу са професором Владимиром 
Ткалчићем. Они су спречили да не буде све уништено и разнето. 
Професор Ткалчић је пре рата средио ризницу и архиву са библи-
отеком у Плашком и био упознат са вредностима које се тамо на-
лазе. Успео је да све што је затекао пренесе у Загреб. Епископска 
библиотека из Плашког са око 6.000 књига пренета је у Загреб 1941. 
године. Сачувано је и враћено из Загреба њих нешто више од 4.000. 
После рата је формирана нова  библиотека за коју се залагао епи-
скоп Симеон, која је бројала близу 4.000 свезака, књига и часописа. 
Та библиотека је 1990. године имала око 8.000 свезака.

Стварање сакралне баштине у Епархији горњокарловачкој 
настављено је после Другог светског рата. На подручју Епархије 
обновљен је велики број храмова и парохијских домова свакако 
највише захваљујући донацијама верника из иностранства. Крајем 
осамдесетих година 20. века увиђа се и потреба попуњавања паро-
хија свештенством као и интензивна обнова порушених храмова 
и парохијских домова. Сакрални предмети Епархије горњокар-
ловачке враћени су у Карловац 17. јула 1990. године. Предмети су 
били смештени у депо Епархије који се налазио у приземљу зграде, 
специјално адаптиран за те потребе. У току је било и преуређење 
дела зграде Епархије који је предвиђен за музеј Епархије горњо-
карловачке. У Карловац је допремљено 29 рукописних књига које 
датирају од 16. до 19. века, 16 старих штампаних српских књига 
(србуља) и 170 богослужбених књига штампаних у Русији. Допре-
мљено је укупно 4.310 књига (мада је сама епископска библиотека 
у Плашком имала преко 6. 000 свезака). Своју библиотеку имало је 
и Гомирје као и бројне црквене општине.

Нажалост, 1991. године започео је бесомучни рат који је обу-
хватио највећи део Епархије горњокарловачке, а у којем је Епархија 
доживела највеће страдање од свог оснивања. Саборни храм Светог 
оца Николаја и Епископски двор у Карловцу потпуно су униште-
ни. Зграда двора је опљачкана, а потом минирана. Данас постоје на-
знаке да би могло доћи до почетка обнове Епархијског двора као и 
Саборног храма. Након минирања поменутих сакралних објеката 
1993. године пописано је сакрално благо које се налазило у депоу 
Епархијског музеја и евакуисано у депое државних институција. Да 
напоменемо да се накнадно утврдило да су те кутије тамо биле оби-
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јане и отваране. Пре извесног времена у Карловац је враћен највећи 
део сакралних музејских предмета Епархије, као и иконостас Сабор-
ног храма Светог оца Николаја у Карловцу, сачуваних у депоу у За-
гребу. Па ипак, још увек се не може утврдити прави обим губитка 
сакралних предмета, икона и свега осталог што се налазило у депоу 
Епархије као и у канцеларијама Епископа и свештеника. Да напо-
менемо да је Лукијан Мушицки једно време резидирао у Карловцу. 

Два најстарија духовна центра Епархије горњокарловачке су 
манастири Гомирје и Комоговина. Манастир Гомирје налази се  у 
Горском Котару. Основан је 1596. године. Био је уточиште бројних 
свештеномонаха и монаха током целог 17. века с подручја турске 
области. У манастир су доносили старе књиге, реликвије, крстове 
и друге предмете. Према попису из 1771. године манастирска би-
блиотека је имала 50 рукописних књига, србуља. На почетку Дру-
гог светског рата било их је само 25. Гомирски калуђери више пута 
су одлазили у Русију, одакле су доносили књиге и црквене ствари. 
Гомирски игуман Теофил Алексић био је двапут у Русији, 1754. и 
1761. године. Одатле је владици Данилу Јакшићу донео и архије-
рејски окрут, поклон царице Јелисавете.

Крајем 17. и током 18. века у манастиру Гомирје постојала је 
тзв. преписивачка школа, као и чувена књиговезница са врло уче-
ним и талентованим књиговесцима. Повези ових књига лако се 
могу препознати по карактеристичној орнаментици, јер су гомир-
ски књиговесци израдили читав низ оригиналних шара. Позната 
су нам имена двојице књиговезаца – игуман Теодор Гомирац и је-
ромонах Кирил. Иначе, повези који су настајали у српским мана-
стирима у Хрватској настајали су претежно под утицајем Русије, са 
којом су ови манастири током 18. века имали јаке везе. Монаси су 
ишли у Русију ради милостиње. Познато је и да су гомирски мо-
наси ишли у књиговезницу Кијево–печерске штампарије на уса-
вршавање. Такође је забележено да су руски трговци књигама и 
иконама долазили на ово подручје. Очигледно је да су гомирски 
књиговесци познавали и млетачко повезивање књига.

Данашња културна баштина Епархије горњокарловачке у 
сакралним предметима и књигама, архивама и другим црквеним 
предметима само је делимично спашена. Са простора Кордуна, 
средње Лике од Плитвица према Грачацу, затим од Госпића пре-
ма Србу и Зрмањи готово да није ништа спашено. Банија, која је 
богата лепим црквама, осим Петриње, Костајнице и нешто мало 
спашеног блага из Комоговине, остала је у рату без ичега. Осим 
горе поменутих цркава одакле је део блага спашен, сачувано је и 
понешто из Оточца и западне Лике. Највише културног блага са-
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чувано је из манастира Гомирја, и нешто мало сакралног метала из 
Плашког. И то што је сачувано до данас представља велику вред-
ност и сведочи о величини тог некадашњег блага. 

Инвентарисање црквених књига Епархије горњокарловачке
Током 2021. године по позиву Његовог преосвештенства еписко-
па горњокарловачког г. Герасима (Поповића) изведен је пројекат 

„Инвентарисање, анализа и заштита фонда библиотеке са подруч-
ја Епархије горњокарловачке – 1. фаза.” Он је подржан од стра-
не Министарства културе и информисања Републике Србије као 
проjекат у области културних делатности Срба у иностранству у 
2021. години. Како стоји у опису програмских приоритета „биће 
подржани пројекти који се односе на очување културног иден-
титета Срба у иностранству, а посебно у земаљама региона (Ма-
ђарскоj, Хрватскоj, Румуниjи, Македониjи, Албаниjи, Црноj Гори, 
Босни и Херцеговини и Словениjи) у циљу јачања капацитета, 
умрежавања и професионализације рада појединаца, установа 
и организација Срба у иностранству, а посебно у наведеним зе-
мљама, укључености деце и младих и мултикултуралности. Биће 
подржани пројекти из следећих области: визуелне уметности, 
сценског стваралаштва, књижевности и издаваштва, уметничке 
музике, изворног, народног и аматерског стваралаштва, културне 
делатности за децу и младе и научне, истраживачке и едукативне 
делатности у култури, истраживање, очување и коришћење добара од 
посебног значаја за културу и историју српског народа која се налазе ван 
територије Републике Србије.”3 Истакнутим делом текста наглаша-
вамо оквир у којем се овај предложени пројекат препознао. 

Активности инвентарисања књига изведене су током маја и 
јуна 2021. године у Карловцу, у Згради црквене општине. Том при-
ликом урађени су следећи кораци: инвентарисање, физичко опи-
сивање, формална и садржинска анализа старих и вредних цркве-
них, богослужбених књига. Извршено је фотодокументовање свих 
важних делова књига (корице, оштећења, хрбат, насловне стране, 
рукописни умеци, илустрације у књигама, записи). Напоменуће-
мо да је након утврђивања велике вредности и старости поједи-
них књига које су инвентарисане, важан сегмент овог посла било 
евидентирање постојања записа на маргинама књига као посебно 
вредних елемената овог књижног фонда. У току самог пописива-
ња издвојене су како оштећене тако и највредније књиге; дата је 
препорука за њихову адекватну бригу и заштиту. 

3  https://www.kultura.gov.rs/konkurs/30/6002a208e695c (приступљено 1.3.2022)
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Предузете активности
• Формирање Ехеl табела за унос Фонда (за серијске и моно-

графске публикације);
• Консултовање стручне литературе и адекватних правилника 

и закона за потребе обраде и третирања старе и ретке књиге; 
• Набавка канцеларијског и хигијенског материјала за рад на 

попису фонда; 
• Набавка адекватне фото-опреме и меморијских картица за 

потребе похрањивања фотографија и табела пописане грађе;
• Попис фонда;
• Сигнирање фонда;
• Детаљно анализирање, фотографисање и бележење свих 

књижних јединица по питању физичких карактеристика, 
особености, оштећења/очуваности;

• Истраживање, бележење и фотографисање свих записа;
• Истраживање, бележење и фотографисање водених жигова у 

хартији;
• Бележење и адекватно похрањивање свих нађених материјал-

них предмета у књижним јединицама;
• Физичко раздвајање оштећених и очуваних књижних једини-

ца;
• Смештај књижних јединица у заштитне кутије и фолије до 

даљих корака;
• Давање предлога за санацију и рестаурацију највреднијих 

књижних јединица;
• Комплетирање и штампање табела инвентара са пописаном 

књижном грађом.

Реализатори послова на пројекту и опис задужења: 

1. Наташа Булатовић, стручни сарадник на пословима реализа-
ције пројекта.

2. Опис задужења: садржински и формално обрадила књижну 
грађу, инвентарисала и израдила електронске табеле инвен-
тара. Издвојила највредније примерке и дала предлоге за пре-
вентивну физичку и техничку заштиту и конзерваторско-ре-
стаураторску заштиту фонда.

3. Мирела Штрбац, технички сарадник на пословима реализаци-
је пројекта.

4. Опис задужења: учествала у формирању каталога, вршила 
контролу над инвентарним књигама, разврставала библиотеч-



216

ки материјал, учествовала у праћењу и изради статистичких 
и других извештаја у вези са радом, физички обрадила и ин-
вентарисала сву материјалну грађу из књига, сигнирала грађу; 
водила рачуна о смештају књижне грађе.

Коришћени материјал и опрема за рад: 

• Два рачунара, два уређаја за фотографисање, штампач, фор-
миране Ехеl табеле за унос серијских и монографских публи-
кација; USB меморијска картица;

• Канцеларијски материјал и опрема: папир, налепнице за сиг-
нирање, коверте, маказе, маркери, лењири, оловке, гумице, 
хемијске оловке, заштитне наменске кутије од бескиселинског 
картона, бескиселински папир, батеријске лампе, повећала 
(лупе);

• Хигијенски материјал: маске, памучне и латекс рукавице, чет-
кице за чишћење књига, средства за дезинфекцију руку, чи-
шћење тастатуре и екрана компјутера. 

Анализа фонда
Фонд богослужбених књига штампаних до 1941. године са подруч-
ја Епархије горњокарловачке чине остаци црквених општинских и 
парохијских библиотека које су преостале након уништавања кул-
турног блага Срба на овом простору у току Првог и Другог светског 
и Грађанског рата у Хрватској. Књиге су донесене из следећих ме-
ста: Топуског, Госпића (Медака), Костајнице, Оточца, Српских Мо-
равица, Прибудића и Петриње у октобру 2020. године у Карловац, у 
зграду црквене општине. То су књиге које су служиле за свакоднев-
не потребе у богослужењима: јеванђеља, минеји, октоиси, типици, 
требници, псалтири, андологиони и друге књиге. Порекло штам-
пања тих књига су: Венеција, Москва, Кијев, Беч за старије књиге, те 
Санкт Петербург, Љубљана, Нови Сад, Београд, Сарајево и Сремски 
Карловци за књиге новијег датума (од краја 19. века). 

Старост књига је од средине 16. до средине 20. века. Најста-
рија пописана књига је Празнични минеј/ Саборник (Венеција, 1538) 
из Госпића, Медака. Ова као и Свешчене евангелије (Москва, 1741) 
из Костајнице, Служебник (Београд, 1838) и Шестоднев (Кијев, 1754) 
из Оточца јесу највредније књиге, које су стављене као предлог за 
рестаурацију.

Празнични минеј из штампарије Божидара Буковића у Венецији, 
нађен је у Медаку код Госпића у манастиру Усековања главе Све-
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тог Јована Крститеља. Затечен је у доста оштећеном стању. Корице, 
рађене од дрвета обложеног кожом, су доста похабане, са видљи-
вим траговима постојања копчи, које недостају. Димензија су му 
29,5х18,5. Писан је црквенословенским језиком. Пагинирање листо-
ва је извршено по табацима (један табак има 8 листова). Укупно је 53 
табака тј. 430 листова. Текст је штампан црним и црвеним мастилом. 
Повез је оштећен, листови нису увезани. Папир је оштећен на рубо-
вима – видљиви су трагови нагорелости. Корице су оштећене јако, 
горња само делимично очувана. Хрбат је оштећен потпуно, нема 
коже, остао је само платнени повез. Нема последње стране. Овај 
примерак изузетно вредног и ретког издања Празничног минеја 
дат као приоритетни примерак за рестаурацију. 

Заједно са књигама донешена је и архивска грађа - Цирку-
ларни и домовни протоколи и Протокол исповјеђених парохије костај-
ничке у периоду од 1810. до 1887. године. Ово је изузетно важна 
архивска грађа која може послужити за историјска и генеаолошка 
истраживања. Нарочито када се узме у обзир поменути податак 
да је из цркве у Костајници свега нешто мало вредних предмета 
сачувано.

Манастир Медак у Лици – Празнични минеј / Саборник, Венеција, 1538.
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Исход пројекта
Формирање инвентара старих богослужбених књига са простора 
Епархије горњокарловачке јесте први део поступка бриге за ис-
траживање, очување и коришћење добара од посебног значаја за 
културу и историју српског народа која се налазе ван територије 
Републике Србије. Кроз овај пројекат утврдиће се коначан биланс 
стања преосталог црквеног библиотечког блага на овом простору. 
Издвојиће се највредније и оштећене књиге које ће се упутити на 
даље адекватно третирање – на конзервацију највреднијих при-
мерака, дезинсекцију, смештање у адекватан простор. Коначно, 
урадиће се дигитализација највреднијих примерака и тиме ће се 
омогућити ширем броју проучавалаца и љубитељима књига да 
приступе овом драгоценом корпусу књига. 
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LIBRARY TREASURE OF THE CHURCHES OF THE EPARCHY OF 
GORNJI KARLOVAC

Summary
In this paperis shown the project of inventorying liturgical books from 
churches and parish homes on the territory of the Eparchy of Gornji 
Karlovac. A brief overview of the history of this Eparchy is given, as 
well as an overview of the fate of its cultural and ecclesiastical trea-
sures. Orthodox churches in this area suffered, somewhere more, 
somewhere less, and for a while they were completely deserted after 

Костајница - Свешчене евангелије, Москва, 1741.
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the persecution of Orthodox people from these areas in the 1990s. With 
the blessing of His Eminence the Bishop of Eparchy of Gornji Karlovac 
Mr. Gerasim (Popovic)old printed books that are no longer used for 
liturgical purposes were collected and inventoried all the remaining 
during 2021. This project was supported by the Ministry of Culture 
and Information of the Republic of Serbia. An analysis of this fund was 
made and its qualitative and quantitative description was given. The 
paper also describes the steps and procedures taken, then the descrip-
tion of current state of the books, damaged books and lists some of 
the oldest and most valuable found copies of books (eg Holiday Minej 
(Sabornik), Venice, 1538). The conclusion emphasizes the necessity of 
conservation and restoration of the largest part of the fund, as well as 
its professional library and digital processing and accommodation in 
an adequate space.

Key words: Eparchy of Gornji Karlovac, liturgical books, old and 
rare printed books, srbulje, inventory, cultural property, librarianship.
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Вишња Рајковић Мрдаковић
Оливера Стајић

АНАЛИЗА ЗНАЧАЈА БАЈКИ У ОДРАСТАЊУ ДЕТЕТА 
– МИШЉЕЊЕ РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ 

УЗРАСТА

Сажетак
Бајке су одувек биле саставни део живота у одрастању сваког дете-
та. Желећи да сазнају да ли и у којој мери оне и даље представљају 
компас и помоћ детету да изрази своје жеље, страхове и унутра-
шње сукобе, аутори овог рада су спровели истраживање реализо-
вано путем методе  прикупљања чињеница – интервјуа са питањи-
ма отвореног типа на случајном узорку од 96 родитеља деце пред-
школског узраста. Ово дескриптивно квалитативно истраживање 
је вршено на Дечјем одељењу Народне библиотеке Смедерево 
приликом учесталог долажења родитеља деце те узрасне катего-
рије у периоду између 1. јуна и 1. септембра 2021. године. Подаци 
су обрађени преко методе анализе садржаја.

С обзиром на чињеницу да родитељи данас све мање времена 
проводе са својом децом уз књигу, циљ истраживања био је потвр-
дити или оповргнути неке од полазних претпоставки, али и сазна-
ти више о томе да ли деца радије бирају класичне бајке наспрам 
модерних прича. Аутори се такође надају да би одговори испита-
ника могли указати на то да бајке и даље имају кључну улогу у жи-
воту и интелектуалном развоју деце, као и нама библиотекарима у 
неговању и очувању њихових читалачких потреба и жеља.

Кључне речи: деца предшколског узраста, развој, моћ бајки, перцеп-
ција родитеља, приповедање, читалачке навикe 

Summary
Fairy tales have always been an integral part of every child‘s upbring-
ing. Wanting to find out if and what extent they still represent com-
passes and help the child to express their desires, fears and internal 
conflicts, the authors of this paper conducted a research conducted 
through a method of gathering facts - interviews with open-ended 
questions on a random sample of 96 parents preschool children. This 
descriptive qualitative research was conducted at the Children‘s De-
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partment of the National Library of Smederevo during the daily ar-
rival of parents of children of that age category in the period between 
June 1 and September 1, 2021. Data were processed through the content 
analysis method. Given the fact that parents today spend less and less 
time with their children with a book, the aim of the research was to 
confirm or refute some of the starting assumptions, but also to find out 
more about whether children prefer classic fairy tales to modern stories. 
The authors also hope that the answers of the respondents could indi-
cate that fairy tales continue to play a key role in the life and normal 
development of children, as well as for us librarians in nurturing and 
preserving their reading needs and desires.

Keywords: preschool children, development, power of fairy tales, par-
ents‘ perception, storytelling, reading habits

Увод
Читање је јединствена и задивљујућа вештина чији се 

квалитет и врхунац достижу различитим способностима. За 
развој тих вештина, вештина читања, важне су претчиталачке 
и читалачке способности чији би развој требало да започне што 
раније – већ од друге године дететовог живота. Претчиталачке 
вештине, поред развоја говора, упознавања са значењем писма и 
текста, преноса говора у писани текст, подразумевају и сазнање о 
постојању и карактеристикама самог писаног говора присутног у 
свести детета и пре него што је научило да чита и пише. Поред 
наведеног, на развој читалачких вештина код деце, велики утицај, 
а можда и најважнији, има њихово материјално, породично и 
социјално окружење. 

Однос детета према књизи као уметничкој, образовној и оп-
штекултуролошкој вредности одувек је био условљен сплетом 
многих односа: односом родитеља према детету, понашањем учи-
теља, васпитача, наставника, професора, педагога, библиотекара. 
Традиција, читалачке навике, књижевници, критичари, издавачи, 
награде и медији (штампа, радио и телевизија) такође имају зна-
чајног удела у одређивању овог односа. „Односом детета према 
књизи пројектује се будућност нараштаја, уочавају усмерења, сти-
лови живљења и цивилизацијски токови.”1

Бајка привлачи читаоце – децу али и одрасле, својом комплек-
сношћу, мудрошћу, изузетном снагом. Она очарава из генерације 
у генерацију. 

1  Др Радомир Животић, Књига и дете (Смедерево: Народна библиотека Смедерево, 2004), 110.



ЕК
С
Л
И
БР

И
С

223

223

Чудновата магија приче – бајке као да магнетним силама при-
влачи и задржава пажњу читалаца. Њена загонетна моћ појачава 
се наизглед спонтаним мешањем чудесног са природним, схва-
тљивог са несхватљивим, као да се то само по себи разуме.

Бајка привлачи читаоце – децу али и одрасле, својом комплек-
сношћу, мудрошћу, изузетном снагом. Она очарава из генерације 
у генерацију. 

Чудновата магија приче – бајке као да магнетним силама при-
влачи и задржава пажњу читалаца. Њена загонетна моћ појачава 
се наизглед спонтаним мешањем чудесног са природним, схва-
тљивог са несхватљивим, као да се то само по себи разуме.

У овом раду појављују се кључне ријечи које је неопходно об-
јаснити да би се схватила њихова суштина у контексту овог рада. 
То се одности на објашњавање појмова настава, бајка, васпитни 
значај, иновативни модел и егземпларна настава.).

У педагошкој енциклопедији стоји да је бајка „епска прозна 
врста у којој се испреплићу елементи природног и натприродног 
(фантастичног)”.2 

Сличну дефиницију бајке дао је Драгутин Росандић који каже 
да је бајка краће прозно дјело утемељено на фантастичној основи.3

Бајке или чудесне приче настале су врло давно, још у периоду 
дивљаштва, тј. у време када су људи веровали у магијску моћ при-
ча. Она се причала у дугим зимским вечерима, у тами крај ватре. 
Најчешће су је причали путници намерници, људи на сеоским 
прелима, а преко дана чак и чобани и млинари. Међутим, бајка 
као књижевна врста потиче из 14. века, а по неким веровањима мо-
жда и раније. Почевши од Шарла Пероа, браће Грим, Ханса Кри-
стијана Андерсена, који представљају неке од најважнијих пиони-
ра ове књижевне врсте, бајке имају дубоко значење привлачећи 
појединце свих узраста. Њихова намера није да пруже неко сазна-
ње о конкретној ствари или појави, већ да занимљиво причају о 
томе. Због тога су бајку карактерисали, а тако је и дан данас, ведар 
оптимизам, вера у човека и победа моралних принципа и начела, 
испуњавање естетских потреба слушаоца и утицај на његово мо-
рално осећање. 

У одрастању деце бајке и приче заузимају важно место и имају 
позитиван утицај како на развој детета, тако и на његов речник и 
први су дететов додир са књижевношћу. Кроз њих деца се сусре-
ћу са мноштвом шарених и веселих ликова помоћу којих упозна-

2  Поткоњак, Н. И Шимлеша,П. .,Педагошка енциклопедија I иII, Београд,1989:43.
3  Росандић, Д.,Књижевност у основној школи, Загреб, 1976:8
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ју нове ситуације, околности и приципе по којима функционише 
свет око нас. У току одрастања сваког појединца, степена ментал-
ног и емоционалног сазревања, мења се перцепција онога што 
чита, чује, види, али и начин на који све то прикупи и асимилира 
кроз своје лично искуство и лични доживљај. Такав је случај и са 
доживљавањем бајки. У почетку поједностављена, подела ликова 
на добре и лоше с временом се усложњава тако што бирају приче 
које им омогућавају увид у сложеније емоције и особине – завист, 
љубомору, тугу, бес, осветољубивост, срећу, дарежљивост, (не)
поштење и социјалне вештине које им помажу да у свакодневном 
животним ситуацијама препознају реакције и поступке својих 
омиљених јунака. Развијајући емоционалну интелигенцију али и 
интелигенцију уопште, бајке у многоме развијају концентрацију, 
пажњу, логичко закључивање и машту. 

Веома је важан одабир и потребно је водити рачуна које бајке 
и приче родитељи бирају са децом, али и ми библиотекари који 
нудимо смернице и препоручујемо штиво које мора, пре свега 
да буде примерено њиховом узрасту и интересовању. Савремене 
генерације имају своје омиљене јунаке попут Харија Потера, ме-
ђутим и даље теже за класичним бајкама као што су Пепељуга, 
Црвенкапа, Пинокио, Трнова Ружица, Вук и седам јарића и многе 
друге. 

Како би проверили мишљење родитеља са нашег смедерев-
ског подручја, а сходно и нашем менталитету, спровели смо истра-
живање њиховог мишљења о улози и значају бајке у одрастању и 
васпитању деце.

Методолошки оквир истраживања
Циљ овог истраживања је проучавање у којој мери и колико је 
бајка заступљена у породичном окружењу. Помоћу овог истра-
живања настојали смо да сазнамо да ли су родитељи едуковани за 
интерпретацију бајке. Проблем и предмет рада захтевали су при-
мену одговарајућих метода и техника истраживања. Коришћена је 
метода анализе садржаја у оквиру које је примењен облик испити-
вања путем интервјуа са питањима отвореног типа, помоћу којих 
се дошло до одређених ставова и мишљења родитеља. Питања су 
имала за циљ прикупљање објективних података о заинтересова-
ности родитеља за читање бајки, њиховом мишљењу о бајкама и 
реаговању на свет бајки. Интервју је, за потребе овог истраживања, 
као најједноставнији и најбржи начин на који се могло обавити ово 
истраживање, сачињен од 10 усменим путем постављених питања. 
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У случајном узорку учествовало је 96 родитеља оба пола деце пред-
школског узраста (мушкарци = 37 и жене = 59), различитог сте-
пена образовања (непотпуна и нижа стручна спрема = 12, средња 
стручна спрема = 28 и висока и виша = 56). Метода истраживања је 
дескриптивно квалитативна.

Према броју испитаника можемо рећи да је примењен колек-
тивни интервју, а према начину вођења директан (са жељеним ис-
питаницима).

Из циља истраживања проистекли су следећи задаци: 
• испитати какве услове за додир са књигом испитаници имају 

у својим домовима и окружењу;
• испитати ставове данашњих родитеља о бајкама и њиховој 

психолошкој, педагошкој и социјализацијској вредности;
• испитати на који начин деца, на основу процене родитеља, 

доживљавају бајке и присуство ликова у њима;
• испитати како родитељи схватају саму суштину бајке и про-

цењују њену етичку и педагошку вредност;
• истражити навике родитеља и деце везано за ритуале зајед-

ничког уживања у књизи (место и време читања).

Интерпретација резултата истраживања
На основу резултата истраживања спроведеног на Дечјем одеље-
њу Народне библиотеке Смедерево, са 96 испитаника родитеља 
деце предшколског узраста покушаћемо пронаћи одговоре на 
многа питања кроз овај рад. Интерпретација резултата истражи-
вања представљена је кроз сваки појединачни сегмент везан за по-
стављена питања из интервјуа као коришћене методе.

Зашто је важно читати у кругу породице
Читање је време када се родитељ може посветити детету без пре-
кидања, време када смо потпуно фокусирани и присутни. Време 
кроз које можемо много научити о свом детету и његовом дожи-
вљају света и размишљању, али путем којег можемо врло значајно 
утицати на формирање тог доживљаја, свесно или несвесно, воде-
ћи га у правом смеру. Када се споји дететова радозналост, потреба 
за блискошћу и живом речју са добро одабраном књигом, добија се 
управо оно што и јесте суштина- квалитетно проведено време које 
се памти и има далекосежне утицаје и ефекте – обогаћује речник, 
развија повезаност деце и родитеља, побољшава концентрацију и 
памћење, развија емпатију, обогаћује унутрашњи свет, формира 
морални модел по коме делујемо. Пружајући радост сазревања и 
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истраживања, деца изграђују самопоуздање, свест о другим људи-
ма, њиховим причама и животима.

Када је овај сегмент у питању, истраживањем је откривено да 
38% родитеља сматра да читање у кругу породице пружа несебич-
ну блискост и посвећеност детету, 40% испитаника веома често у 
свом дому користи књигу као средство за развој, богаћење речника 
код деце и покретање маште, док 24% обзиром на време у којем 
живимо а карактерише га пре свега брзина и брига за егзистенцију 
и породицу, тешко налазе времена да, у миру и тишини, читају 
својој деци. 

Колико се често деци причају бајке
Водећи се тиме да се бајке највише везују управо за детињство у 
најранијем узрасту, учећи децу животним лекцијама на посредан, 
а занимљив начин, дајући им прилику да маштају, замишљају 
виле, чаробњаке, принчеве, принцезе, дивове, занимало нас је ка-
кви су одговори на ово постављено питање. Описи личности из 
бајки, добра су прилика родитељима да подстичу своје дете на са-
мосталну процену понашања како позитивних, тако и негативних 
јунака сваке приче. Размишљајући о васпитању деце, важно је пре-
познати и задовољити потребу личности детета за добрим и му-
дро написаним или изговореним причама. Добра прича подстиче 
духовни развој човека, поготово деце. 

Она не само да развија способност детета да машта о најра-
зличитијим личностима, догађајима или просторима, већ усред-
сређује његову пажњу на особине описаних личности и на значај 
и утицај ових особина на њихове међусобне односе. Добре приче 
поучавају децу тако што их припремају да уоче, разликују и вред-
нују своја осећања, мисли, и поступке, али, такође, и да наслуте и 
препознају осећања, мисли и поступке код људи из свог окружења.

Одговори наших испитаника указују на то да је 30% оних 
који, гледајући на бајке као на приче охрабрења, својој деци читају 
свакодневно. Охрабрујућа је чињеница да још увек има родитеља 
који сматрају да читање помаже да се са њима зближи, пружају-
ћи им осећај присности и спокоја одрастајући у околини у којој ће 
стећи позитиван став према свету који га окружује и допринети 
јачању њиховог самопоуздања. Постоје и они који критикују бајке, 
упозоравајући да су поједини јунаци лош модел за личност и по-
нашање деце. Сматрајући да у бајкама могу да пронађу садржаје 
који их уче погрешним моралним вредностима и кодексима пона-
шања, попут принцезе рецимо које су увек толико лепе да својом 
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телесном привлачношћу освајају наклоност богатог принца и још 
много других одговора, таквих је 10%. Они својој деци бајке прича-
ју врло ретко или готово никада. Одговори 60% испитаника, ука-
зују нам на то да деца у садржајима бајки могу да пронађу модел 
који их учи препознавању значајних врлина као што су упорност, 
нада, одлучност, емпатија и начин на који се увек у лошем могу 
изборити добрим, користе као један од модела васпитавања два до 
три пута недељно.

Приповедачи током читања бајки
Бајке би требало да читају сви, без обзира на пол, узраст или годи-
не. Свакоме нуде и дају понешто. Бајке и постоје да никада не за-
боравимо да маштамо и останемо дете у души, макар читајући их 
и поистовећујући се са њиховим ликовима. Једном речју, играјући 
се и глумећи заједно са дететом. Дете, ушушкано поред родитеља 
док му чита, разуме само оно што жели да разуме и на на начин на 
који њему одговара. Обзиром да и одрасли, читајући бајку, могу да 
се поистовете са ситуацијама из стварног живота, могу је употреби-
ти и у сврху учења са дететом кроз игру. Учењу слова, учењу пра-
вилног изговора гласова, глуми, ефикаснијим техникама разми-
шљања, концентрацији, превазилажењу проблема који постоје у 
односима са вршњацима, превазилажењу страхова и најважније од 
свега, доживљају и добрих и лоших особина које у свакој личности 
постоје. Када је реч о овом сегменту истраживања, без обзира на то 
што је већина бајки и прича екранизована и доступна за гледање, 
15% родитеља сматра да деца ипак више воле да им се оне читају. 
Важно је да родитељи схвате да успостављање односа између дете-
та и књиге управо зависи од њих, стога чак 54% обожава да узима 
улогу приповедача у току причања бајки, сматрајући да их тако на 
најбољи начин могу приближити детету. 

Међутим, све више родитеља признаје да због обавеза није у 
могућности приближити бајку својој деци, с тога тај ритуал њих 
31% препушта бакама и декама чија безусловна љубав, по њихо-
вом мишљењу, позитивно утиче на васпитање детета.

Импровизација оригиналне верзије бајке
Размишљајући о овој теми, поставили смо питање како родитељи-
ма, тако и самима себи, да ли би било од користи за дете да импро-
визујемо бајку или их наведемо на то да јој промене крај. Уместо да 
читамо постојеће, можемо осмислити и неке нове, само наше бајке. 
Није од велике важности да ли ће се у њима говорити о животиња-
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ма, вилама, вилењацима, патуљцима, чаробним шумама или не-
ким новим световима. Важно је само да се машта и буде креативан. 
Одигравајући и глумећи сцену из неке бајке кроз покретну игру, 
код деце се може унапредити моторички развој (заједничко осми-
шљавање простора помоћу разних предмета, ствари, играчака). 
Стављајући се у улогу одабраног лика , деца често несвесно уносе 
артикулацијску гимнастику, гимнастику за руке и прсте, синхро-
низују говор са покретима и обрнуто, као и многе друге активно-
сти које подстичу развој фине моторике.

Истраживање је показало да највећи број родитеља 71% деци 
чита оригиналан текст из књиге, док 11% воли да импровизује у 
току читања ублажавајући или мењајући окрутне и/или насилне 
детаље. Од укупно 96 испитаних родитеља њих 18% користи чи-
тање и импровизацију заједно, мењајући садржај бајки прилагођа-
вајући га узрасту детета, додајући нове ликове, шаљиве и поучне 
ситуације, мењајући имена ликова у имена свог детета или кори-
стећи догађаје из свакодневног живота.

Ритуали у току читања бајки (време, место, начин...)
Породични ритуали врло су корисни за лепшу породичну сва-
кодневицу и живот, па и богатије детињство свакод детета. Осим 
заједничког породичног ручка, прославе рођендана или одласка у 
биоскоп, читање треба да буде део свакодневног животног поро-
дичног ритуала којег ће се свако дете радо сећати и када одрасте. 

Период пред спавање током кога се најчешће читају бајке, 
представља јединствено време и за родитеље и за децу. Током њега 
се емотивно повезују, добијају прилику да разговарају о својим 
страховима, надањима и тиме међу собом стичу безусловно пове-
рење и осећај сигурности и припадности. Добијеним резултатима, 
потврдили смо чињеницу којој смо се и надали. 78% испитаника 
сматра да читање деци треба да буде ритуал који повезује и којег 
ће се дете радо сећати и када одрасте. Наше је да додамо да је нај-
бољи начин ставити га у крило, загрлити га како би могло да гледа 
у књигу и илустрације, јер ће на основу њих формирати у глави и 
слику коју види.

Истраживање је показало да 22% родитеља није у могућности 
да свакодневно, уз књигу проводи време са својим дететом, већ ис-
кључиво у току свог слободног времена. У својој књизи Научите 
своје дете да размишља К. Џ. Симистер наводи неколико начина на 
које родитељ може да оживи осећај тајновитости и чаролије које 
су постале жртве савременог начина живота. Породични ритуал 
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заједничког причања прича, један је од бројних савета које ауторка 
наводи. Организујте „вечеру с причама”, на којој један члан поро-
дице почиње своју измишљену причу, потом се један за другим 
и остали учесници укључују и настављају, додајући по неколико 
реченица, стварајући на овај начин вашу чаробну причу.4 

Зашто деца воле бајке
Свака бајка је једно искуство и поука која је важна за развијање 
унутрашњег живота детета. Измишљени ликови попут чаробњака, 
звери и вештица помажу деци да, поред тога што развијају машту, 
упознају свет и оно што их чека када одрасту.  Једно од нај-
значајних питања у овом истраживању било је Зашто деца воле бај-
ке?, јер је готово невероватно да исте приче вековима и даље остају 
омиљене деци. Поставља се питање: шта то скривају бајке, шта је то 
чиме оне опчињавају децу предшколског узраста? 

Статистичка анализа одговора показује да је највећи број ро-
дитеља, 32% у разговорима са својом децом дошао до закључка да 
су им бајке занимљиве, интересантне и магичне, 24% истакло је да 
бајке подстичу и развијају машту код њихове деце, а на трећем ме-
сту са 20% налазе се испитаници чију децу у бајкама највише при-
влачи срећан крај. Одговори 14% родитеља, као на важан разлог 
привлачности бајки указују на чињеницу да су деци лепе приче, 
док се 10% определило за разлоге неке друге природе.

Које бајке највише воле деца
Бајке су освојиле срца малишана широм планете вероватно најви-
ше кроз књиге браће Грим и Ханса Кристијана Андерсена, а на 
великим и малим екранима кроз Дизнијеве јунаке. Откривајући 
омиљену бајку детета можемо открити и понешто о самом детету, 
његовим особинама, веровањима, страховима. На пример, особа 
којој је Петар Пан омиљена бајка може бити особа која се суоча-
ва са проблемима које носи одрастање. Успавана лепотица, може 
бити избор неке особе пред коју родитељи стављају нереалне за-
хтеве док Пепељуга приказује унутрашње патње малог детета које 
узрокује супарништво са браћом и сестрама и његова осећања без-
надежности, понижености и злостављаности. Још један пример је 
Црвенкапа, која може бити заправо о типу личности који тражи 
да буде спасен, или о особи која је строго васпитана. Посматрано 

4  Симистер, К. Џ. Научите своје дете да размишља. Београд: Едука, 2013:49
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из ове перспективе, бајке нас на неки начин представљају и зато је 
једно од питања и било Које бајке навише воле ваша деца?

На ово питање добили смо веома различите одговоре (наве-
дено је укупно преко 30 различитих бајки) тако да смо се сконцен-
трисали на најучесталије одговоре испитаника код којих је најви-
ше било заступљених одговора везаних за класичне бајке :

20% Пепељуга
17% Црвенкапа
11% Ивица и Марица
9% Снежана и седам патуљака
6% Вук и три прасета
Осим ових, најчешће помињаних у одговорима, родитељи су 

наводили и Малу сирену, Ружно паче, Бамби, Златокосу, Мачка у 
чизмама, Биберче, Петра Пана и многе друге бајке. 

Утицај бајки на децу
На ово питање одговор и пре самих испитаника можда је најбоље дао 
Бруно Бетелхајм у познатом делу „Значење бајки” наводећи да је бај-
ка прича која подстиче и учвршћује наду код детета, да га подучава 
поверењу у себе и властите снаге, у своју упорност и доброту. 5

Заступници мишљења да бајке имају позитиван васпитни 
утицај истичу да управо бајка трансформише животне појаве у 
најчудесније односе у које се, захваљујући машти, дете интензив-
но уживљава. Оптимистична порука бајке изазива у дечијем свету 
снажан емоционални упитник. Они уче дете да препозна нега-
тивне особине код неких људи (лукавост, похлепа, пакост...) јер од 
таквих људи ни они неће бити заштићени. Бајка га учи да одмах 
уочи те особе и тиме самог себе заштити. Бајке уче скромности, не-
себичности, пристојности, храбрости, поштењу итд. Изругујући 
пороке истичу мудрост, доброту, племенитост.6

Одговори испитаника нам показују да већина верује у пози-
тиван ефекат и утицај бајки и њихову етичку и педагошку улогу 
у развоју детета. Од укупног броја, 36% родитеља сматра да бајке 
усмеравају децу на усвајање најважнијих социјалних вредности и 
носе битне поруке за свесни, предсвесни и несвесни ум (да се испла-
ти упорност, труд, доброта, поштење, храброст...), 34% као вредност 
бајке наводе да добро увек побеђује зло и да нуде примере привре-
мених и трајних решења за тешкоће изазване притисцима и утица-
јима средине, 16% да имају велики утицај на децу да разликују до-

5  Бетелхајм,Б. Значење бајки: значење и значај бајки. Подгорица: Нова књига, 2015:5
6  Бетелхајм,Б. Значење бајки: значење и значај бајки. Подгорица: Нова књига, 2015:25
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бро од зла суочавајући их са основним људским тешкоћама, док 14% 
родитеља истиче њихове педагошке, етичке и естетске вредности и 
утицај на дечје одрастање и сазревање личности.

Критеријум за одабир бајке при читању
У одабиру бајке најважније је ослушкивати дете: велика пажња 
при слушању бајке најбољи је показатељ да смо одабрали аде-
кватну дететовим интересовањима и узрасту. Да би прича заиста 
држала пажњу детета, потребно је да га забави и да му пробуди 
радозналост, да пробуди његову машту; да му помогне да развије 
свој интелект и разјасни своја осећања; да буде у складу са његовим 
стрепњама и тежњама; да у целости омогући препознавање њего-
вих потешкоћа, док истовремено указује на решење проблема који 
га узнемиравају. Укратко, требало би да се повеже са свим аспек-
тима његове личности – и да никада не омаловажи, већ, насупрот 
томе, да уважи озбиљност дечјих невоља, док истовремено промо-
више самопоуздање њега самог и његове будућности. 7

Оно што се кроз одговоре 65% родитеља показало као најзна-
чајнији критеријум у одабиру бајки била је сама тема, на другом 
месту са 21% били су родитељи који бирају слушајући жеље сво-
га детета, 11% њих навело је да илустрација саме књиге у великој 
мери утиче на њихов избор, док је свега 3% родитеља одговорило 
да преферира јефтиније књиге.

Однос деце према негативним ликовима у бајкама
Негативни ликови чине деци бајке занимљивијим, неизвеснијим 
али их упознају и са негативним особинама и поступцима, под-
стичући их да размишљају, граде ставове и препознају сличности 
код особа из своје околине. Са друге стране, помажу родитељима 
да деци на лакши начин објасне разлику између добра и зла, да 
им укажу на потенцијалне опасности које постоје и помогну им у 
развијању система вредности.

У једном новијем истраживању родитеља, које је извео Стив 
Хорсни у Великој Британији, показало се да више од 50% родите-
ља сматра да су за дете штетне бајке као што су Ивица и Марица, 
Снежана, Пепељуга или Црвенкапа, јер су сурове и окрутне, да им 
је језик груб. Сали Годард Блајт указала је да се савремени енгле-
ски родитељи устежу да читају деци класичне бајке, бојећи се да 
су не само „исувише мрачне”, већ су и „политички некоректне”, 

7  Бетелхајм,Б. Значење бајки: значење и значај бајки. Подгорица: Нова књига, 2015:7
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препуне штетних предрасуда и стереотипа. „Као одрасли ми смо 
у стању да разумемо невиност бајки, али петогодишње дете пре-
више бујне маште могло би да их схвати дословно”, сматра аутор 
истраживања Хорсни .8

Резултат овог истраживања показао је да 65% деце испитаних 
родитеља прихвата кажњавање негативаца на наиван начин, као 
природну, спонтану и готово неизбежну последицу њиховог рђа-
вог понашања, 22% њих се поистовећује са ликом негативаца, по-
казујући симпатије према њима и њиховом понашању, док је свега 
15% родитеља изјавило да кажњавање злих ликова ствара осећај 
страха код њихове деце. То показује да се наши родитељи, за ра-
злику од британских, не плаше да ће бајке штетно утицати на децу.

Закључак
„Деца воле и траже бајку, уживају у њој и ништа слично не може 
у тој раној фази њиховог развоја надокнадити њено евентуално 
одсуство. Чудесне, необичне и хиперболичне слике у бајкама јесу 
врло често стварност у дечјој машти. Детету, како наводи проф. 
Златановић, може бити ближе поетично рухо фантастичног него 
гола свакидашњица”.9 

Најбитнији и најтежи задатак у подизању детета је помоћи му 
да пронађе смисао у свом животу. Потребна су бројна искуства то-
ком одрастања да би се то постигло. Поред тога што, развијајући се 
учи да разуме, како самога себе тако и друге повезујући се са њима 
на начине који су узајамно задовољавајући и испуњавајући, бајка му 
такође може помоћи у томе. Она се не претвара да описује свет она-
квим какав јесте нити саветује шта би у одређеној ситуацији, а кроз 
поступке актера својих прича, требало урадити. Кроз бајку, гледају-
ћи на њу као на исцељујући механизам, дете проналази сопствена 
решења кроз контемплацију онога што прича наговештава у вези са 
њим и његовим унутрашњим сукобима у датом тренутку његовог 
живота, усредсређујући се на унутрашње процесе који се одвијају у 
сваком појединцу док је чита и уживљава се у њену радњу и ликове. 

Овим радом обрадили смо тему која је битна за децу пред-
школског узраста, али и за њихове родитеље. Бајке су деци најдра-
же штиво из области књижевности, јер су једноставне, а са друге 
стране и пуне интригантне сложености наводећи их на разми-

8  Blythe, S.G. (2011). The Genius of Natural Childhood: Secrets of Thriving Chlidren. London: 
Hawthorn Press

9  Златановић, М. (1999).  Народна бајка у основној школи. Врање: Зборник  радова Учитељског 
факултета, књига 6.:204
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шљање да ли развити антипатију према злу из бајке или се иденти-
фоковати са оном добром страном у њој. Истраживање је намење-
но као вид помоћи пре свега одраслима који се свакодневно баве 
децом, да постану свесни значаја бајки. 

Резултати до којих смо дошло говоре да су деца предшкол-
ског узраста веома заинтересована за бајке. Од понуђених садржаја 
за читање родитељи су истицали да деца највише воле бајке. Сама 
чињеница да трају кроз векове, опстају и поред најезде вредних и 
мање вредних садржаја за децу, говори о њиховој великој вредно-
сти и значају за развој деце. Мали је, али не занемарљив број оних 
родитеља који су имали негативан став и на бајке гледали са нега-
тивног становишта сматрајући да оне децу удаљавају од стварног 
света, буде осећај страха у њима, идентификацију детета са лошим 
јунацима што код њих некада изазива агресивно понашање.

Закључујемо, такође, да су бајке јако важне за децу предшкол-
ског узраста и да уз њих уче о животу, понашању у друштву, о 
понашању у школи. Иако се многи родитељи суздржавају када су 
бајке у питању и желе их уклонити из дететовог живота, не схвата-
ју да су управо оне оно што им треба. Уз њих дете стиче сигурност, 
пријатеља, а може много тога научити и о животу који га тек чека. 
Бајке су одувек биле и остаће књижевна врста у којој је све могуће и 
у којој се сви снови и сва маштања остварују. Нису намењене само 
деци, већ и одраслима који се желе вратити у детињство и присе-
тити тренутака у којима је све било могуће замислити и остварити.

Из свега изложеног произилази да су родитељи битан фактор 
за увођење промена и иновација, док сви други чиниоци (матери-
јално-финансијски, организациони, просторни и др.) долазе после 
тога. Основну пажњу треба усмерити не само на родитеље, већ и 
на њихово опште и стручно образовање. 

Надамо се да овај рад може, макар мало, помоћи родитељима 
у њиховом одлучивању за увођење бајки у васпитни процес. Поку-
шали смо доказати потребе увођења иновативних модела у обра-
ди и интерпретацији бајке, који у први план стављају дете, његове 
жеље, могућности и инетересовања. 

Прилози:

ИНТЕРВЈУ

1. Да ли у вашој породици читате књиге деци? 
2. Зашто деца воле бајке?
3. Колико често детету причате бајке? 
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4. Ко углавном игра улогу приповедача током читања? 
5. Да ли у току читања импровизујете оригиналну верзију бајке? 
6. По којим критеријумима се заснива Ваш избор бајки?
7. Које бајке навише воле Ваша деца?
8. Да ли имате ритуале читања бајки са дететом (време, место, 

начин...)? 
9. Како Ваше дете доживљава негативне ликове из бајки и шта 

осећа када они сноси последице?
10. Да ли бајке сматрате поучним и због чега?
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јављивање текстова различитих типова у којима аутори слободно 
изражавају своје идеје. Не врши цензуру, идеолошку или било ка-
кву другу, али се ограђује од ставова својих сарадника. Сматра да 
аутори имају обавезу да сами бране своје ставове, док је обавеза 
Редакције да врши стручну евалуацију, као и спорадичне језичке, 
стилске и формалне интервенције у текстовима. 

Обавезе аутора
Аутори гарантују да рукопис представља њихов оригинални рад, 
који није објављен раније и не разматра се за објављивање на дру-
гом месту. Истовремено предавање истог рукописа у више часопи-
са представља кршење етичких стандарда. Аутори сносе сву одго-
ворност за садржај предатих рукописа. 

Аутори који желе да у рад укључе илустрације или друге ма-
теријале који су већ негде објављени, дужни су да за то прибаве 
сагласност носилаца ауторских права и да, приликом предавања 
рукописа, доставе доказе да су сагласност добили. Материјал за 
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који такви докази нису достављени сматраће се оригиналним де-
лом аутора. 

Предавањем рукописа Редакцији аутори се обавезују на по-
штовање наведених обавеза. 

Отворени приступ
Часопис MONS AUREUS доступан је у режиму отвореног приступа. 
Чланци објављени у часопису могу се бесплатно преузети са веб-
-странице Народне библиотеке Смедерево. 
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УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ ПРИЛОГА
Ово упутство уређује начин обликовања и достављања прилога 
Редакцији Часописа за књижевност, уметност и друштвена питања 
MONS AUREUS. 

MONS AUREUS објављује искључиво текстове који нису већ 
објављивани у другим штампаним или електронским медијима. За 
ауторска права достављених прилога одговарају аутори. Сматра 
се да су аутори своја ауторска права на текстове и друге прилоге, 
од тренутка када су их послали Редакцији, пренели на издавача 
часописа MONS AUREUS, то јест на Народну библиотеку Смедере-
во. Библиотека ће прихваћене прилоге објавити и у електронској 
форми. 

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

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

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

Текстови би требало да садрже од 10.000 до 30.000 карактера 
(са размацима), да буду опремљени фуснотама и литературом, 
као и сажетком и кључним речима на српском и неком од страних 
језика. Илустрације, фотографије, табеларни и слични прилози 
достављају се уз текст, као атачмент, у формату и резолуцији по-
годној за штампу. Стил цитирања и навођења напомена (фуснота) 
и израде листе референци (литературе, библиографије) на крају 
рада је Chicago Style (Humanities). Упутство за коришћење овог 
стила може се наћи на адреси https://www.chicagomanualofstyle.
org/home.html.
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CIP – Ка та ло ги за ци ја у пу бли ка ци ји На род на би бли о те ка Ср би је, 
Бе о град

82+7+3

MONS Aure us : ча со пис за књи жев ност, умет ност и дру штве на пи-
та ња / глав ни и од го вор ни уред ник Дра ган Мр да ко вић. – Год. 1, 
бр. 1 (2003)– . – Сме де ре во (Ка ра ђор ђе ва 5) : На род на би бли о те ка 
Сме де ре во, 2003– (Сме де ре во : New press). – 23 cm
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