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радован бели марковић

жалостно јесење
Приказање у пет (не)дејствија

ЕКЛЕРДЕПЕША

Лелујава и готово нестварна белина црквице Св. Ђорђа 
кроз цинобер и злато јесењег лишћа. Ћелије, село моје, не
деља, подне. Детлић ради свој посао, као да откуцава ши
фровану поруку о слању шумског краља у вечно изгнанство, 
али у пометњи свих замисли и комбинација, у тренутном 
одсуству свега што се стварност зове, могућно је и овако 
протумачити његову ''еклердепешу'': Нека мечка седне на 
воз и преко сврака јави у Кадину Луку кад стигне, како би је 
председник Општине на време сачекао! Најпосле, зашто и на 
овај начин не бих себе малко забавио; нисам на војној вежби 
из телеграфије, n' est çe pas? А и иначе верујем да би ми мечка, 
у делиричном том возу, куд и камо угоднији сапутник била 
од крезавог геака с мртвачком главом на шубари. Узгред, до
бро би било ако би поменути председник општине, упркос 
наследном помањкању цивилне памети, с букетом камелија 
мечку сачекао, сходно старим обичајима: као неку даљу 
рођаку с којом би у грађански брак без икаквих препрека 
могао ступити. Можебити да и није тешко описати таквог 
председника општине, осионог субјекта у чијој је души жи
вотиња надвладала свога кротитеља, који се с олакшањем 
у медведа потребом претвара, у згуснутој досади затурене 
паланке, и једну мечку која се, мимо очекивања у даном 
историјском тренутку, заинаћено промеће у фриволну даму, 
свесну да ће је једног дана и сопствена сенка напустити, 
уместо у стаситу Шумадинку у народној ношњи. Али ма
нимо се нагађања о могућству и смислу таквог описа. Нај
после, зашто један председник општине – такав или већ не
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какав – господску пажњу и некој мечки не би указао? (... да, 
да... У мом замишљају и мечке путују, првом класом уз све 
погодности, а ја не могу никуда... Не могу, или не желим? 
Oтпутовати, тја... Треба неувијено самом себи рећи: Био сам 
тамо где сам морао бити и сад сам се вратио, даље се не мо
же, а не знам ни куд бих, док под мојим стопалима пихтија
сто земља подрхтава... Молим, молим! С моје тачке мотрења, 
ствар је јасна: залуд путовање, једино лудило пресни овај 
живот може унеколико да одухови и некуд га изван овог 
света измести.) С тим у вези, када бих био на месту оног, 
већ фабулозног председника општине, не бих се по перону 
убоге штације снебивао, чекајући воз, са смешним букетом 
клонулих камелија (...какве камелије у Кадиној Луци, ако 
Бога знате!?), нити бих животињу у себи одвише храбрио, 
већ бих се, неким волшебством, услужно и предусретљиво 
окаменивши се (...ту, ''на лицу места''!), у сопственој статури 
и споменичком статусу Вечног председника, учинио тиме 
изредну згоду: једној мечки, чак и ако хистерична и нев
растенична не би била, окамењени председник послужити 
би могао за чешање леђа и стражњице. Да ли ово што пишем 
на дневник некоме личи? 

БЕЛОГ ОРЛА КРИЛАТА СЕНКА

У Ваљеву је, кажу, утемељено Друштво за заштиту бе
лог орла, то јест: белоглавог супa, птице која, можебити, и не 
постоји више! Остало их је, веле, понад Трешњице још неко
лико – јединки или парова? – и не зна се поуздано: јесу ли то 
баш бели орлови или привиђења. Како год да било, сигурно 
је да ћете и у привиђење белог орла удивљено гледати, пого
тово ако вам се укаже док сте још присебни (... мисли се на 
уплив алкохола и озлојеђености због скандала, корупције и 
туштине жалосних ствари, као и страха да се транзицијско 
брвно под кораком вашим не саломи), а у том погледу ни 
сâм не знам на чему сам, премда сам у ова брда само због 
белог орла потегао. Назирем небо кроз неизмишљено грање 
црногоричне шуме подно Горњег Града, наспрам Горње 
Кошље (... све је, овде, исувише горње!), проблескује и жу
бори поменута Трешњица, шуњајући се кроз жешљу, нервоз
на и напета, еда би се, грдне стенчуре оплакајући, у Дри
ни некако скрасила. Рекох: назирем небо, али празно небо 
је провалија. Уосталом, да ли је с речне обале и потребно у 
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небо поглéдати, ако се у води не одражава белог орла крила
та сенка? Нисам ни очекивао да ће то на било који начин од 
мене зависити, али се осећам као неко ко је самог себе по
харао, пошто ми се ни један бели орао, ни као привиђење, 
није указао; залуд ми по кошљанским брдима ломатање: 
нема их, нема, а то што их нема, не чини ми се као после
дица дословног извршења Божје воље, нити какве наредбе 
неког просечно информисаног Божјег намесника, свеца ни
жег чина склоног картама и пићу, који би беле орлове са бе
лим вранама могао побркати. Бог је, зајамачно, врхом прста 
протрљао чело, заумљујући белог орла, коме је определио 
да, незамољен, ради оно на шта се човеку диже утроба. Кад 
у шуми угине курјак, бели орао зна свој посао: од курјака ни 
длака! Бели орао не мора да убија да би јео, а Бог је десни
цу, због те досетке, кроз неки облак да истури могао и с два 
она прста задовољно да ''пукне''. Палцем и кажипрстом, да, 
као што и сам, ево, чиним, али не из задовољства, ни да бих 
новелу себи учинио, него просто да бих нечим затомио не
избежимо питање: Зашто сам ја овде? Белих орлова нема, 
што посредно доказује и утемељење помињаног Друштва за 
њихову заштиту, а привиђења њихова (... која од истинских 
примерака ни иначе не бих разликовао) и понад Лајковца ми 
се, попут осталих причина, могу указати.

ПРЕМДА САМ ВИШЕ ОЧЕКИВАО

Не, нико ме није приморао. Одлука је само моја: с глав
ног пута на споредни скрећем. Уосталом, тако се и приспева 
тамо гдено очекују неки поклон да ћете донети, а ви – пра
зне руке и празног срца. Жељан сам свађе, кад год да ме у 
родитељску кућу неко или нешто домами, у равни језика 
и у такозваној стварности, стога се родном селу најчешће 
прикрадам и поиздаље ка сопственом дому гледам, тачни
је: осматрам околину, уколико из најуже фамилије неког не 
сахрањују, па се и ''физички лично'' морам појавити, ма се 
потпуно сувишним сматрао, у некој од Марковића проклетих 
авлија. Уверен сам, однекуд, да ме ниједан трибунал, по
сматрајући све ово са реалне и символичне даљине, за из
дају фамилије на одговор не би узео. Нисам, наиме, ништа 
учинио због чега би Марковићи низ нос пред светом гледа
ли, али ипак... Али ипак... Не могу да се трсим грожње да ће 
ме с подозрењем гледати, као да од неке прилепчиве болести 
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болујем, уз танке ми осмехе наздрављати, помно пазећи да 
нам се, којим случајем, чаше не би ''помешале''. У збрци и 
смутњи, око мене и у мени, ''тежиште ствари'' преноси се, 
слутим, на ''гутање жабе'' – што, и у позним годинама, нешто 
пишем док други раде и вајду од рада имају. Па да... Све што 
је на икоји начин моје могло бити, па и родно село, у мастилу 
је давно потопљено, у плаву гробницу, вај, погружено. Стра
нац сам и овде, у Ћелијама, а и где год да било. Не знам откуд 
ми све то, али да је нека у мени ''реметка'' – јасно ми је... Шта 
је завичај, заправо? Лирска измаглица, дубоко у нама, понад 
слика огавне стварности, или извориште искреног бола (...
као кад иза видика нестаје лађа) што нема више оних лета, 
ни трептавих сенки оног лишћа, понад реке која безвољно 
протиче, у часима немих поподнева... Нигде никога, ни псето 
неко да се огласи. А овамо кажу: У народу потмуло тутњи. 
Је л' те, молим вас, а где то, реците ми, кад је и једина ћели
јанска механа, као и помесна црква, потпуно празна? Мека 
светлост заходећег сунца. Помножен сам с нулом, дакле: 
свеједно је има ли ме или нема и у народу да ли тутњи.... 
Тја, у народу никад нису чиста посла, али нисам ни оседео 
од државних брига. Ех, шта ћете... Rosa u staklu staklenog 
pogleda, Adieu ma chère, jer tako živjeti se ne da. Канцонијер 
старог Фрица и овог ми пута пружа ''прву помоћ'', премда 
сам више очекивао. Више, куд и камо...

ДОК ЈЕ ГРОФ ДУЛИ ПУШИО БЕЗ РЕЧИ

''Једног новембарског јутра на већ оголело дрвеће 
шенбрунског парка спустило се неколико врана'', стоји у 
Зилахијевом роману Арарат. ''Није у томе било ничег чуд
ног ни необичног, али је врховни дворски коморник кнез 
Монтенуово, који је стајао крај прозора и посматрао маглом 
обавијену башту, замишљено погледао у вране.''

Вране узалуд не долећу, колико ми је у знању, ни у 
романима а ни иначе, али ми је сада неважно шта се у Шен
бруну дешавало, док је гроф Дули пушио без речи цигару 
и шетао горе-доле по соби, а помињани кнез Монтенуово 
изговарао реченицу: Његово величанство осећа да никад 
више неће устати ако сад легне. Важна ми је, данас и овог 
часа, пресна чињеница да у мом селу (...Ћелије, Шумадиј
ска Колубара) врана одавно нема, само безнадежно празна 
вранија гнезда – у крошњама колубарских топола. Ево ме, 
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ту сам, понад Колубаре, на старој ћуприји, гледам около: је
сен, али где су, до ђавола, вране ћелијанске?

Да ли су се и оне занавек прикључиле злехудом јату 
птицазаборављеница, под некаквим иза ума небeсима с 
црним Сунцем које не залази, или за новим овосветским 
стаништима сморене трагају, тешко се успут прехрањујући 
– по асанираним ограшјима крвавих битака и по њивама 
засејаним нагорким семеном, у агротехничком року, које 
осигурава ницање и високу родност кукурузнопшеничних 
хибрида...

Некакав мањак, због којег се срце леди, а и некакав 
отпрве видан сувишак, вавек ми се главоболно покажу, ма 
откуд да би, и ма када, у родно село приспео. Пуста гнезда су, 
овога пута, жалосни тај сувишак, будући да су вране у мањку, 
с тим што ту није реч о, теоријски и практично, надокнади
вом мањку, попут мањка плзенског пива у сеоској механи. 
Врана напросто нема, нити се однекле домамити могу. А 
када су помињана гнезда у питању, страх ме је да би се њима 
и неке друге, хибридно изметнуте птице окористити могле. 
Уместо врана (...за које се некоћ веровало да ће временом 
стећи статус домаће перади: кокошака, ћурака, патака, 
гусака) ко зна каква ли нас крилата пошаст очекује?

Елем, да ли би и кнез Монтенуово, у животу и у рома
нескној наративи (...еда на оголело дрвеће шенбрунског 
парка није слетело неколико оних врана), искусним оком 
приметио како је без врана свака самрт помало ''фалична'', 
па и самирање Његовог царског и краљевског величанства 
(... Фрање Јосифа), док је гроф Дули пушио без речи цигару и 
шетао горе-доле по соби?

Зилахи је, разуме се, ''знао занат'', а и улогу врана 
у дослућивању смрти приде, па и кнез Монтенуово, у 
поменутом роману, присуство ових птица као саморазум
љиву ствар доживљује, на том месту и у том часу, али ми се 
чини, напуштена гнезда са старе ћуприје пребрајајући, да је 
без врана не само самрт ''фалична'', у опису а и иначе, него је 
и сам живот, како год да се узме, друкчије ''пребојен'', те да 
је – о чуда! – све около, а у мојој души поготово, куд и камо 
црње неголи што то бејаше док су се, пољем и по небесима, 
црнеле вране...
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ПРЕД ОГЛЕДАЛОМ

Не сналазите се више међу људима и догађајима, по
белеле су вам све заставе, а у прљаву крпу претворила се и 
она символична застава под којом сте често изговарали реч 
част, протурајући гласине о својим везама с одличницима из 
расејања; изгубили су се и ретки појединци који су, понекад 
понеком, знали да дошапну: ''Oн није лош човек'', док сте 
се љубили и братимили са сутеренцима, на опустелим ле
динама, после неког од догађања народа, где се за своју ду
шу нисте баш постарали. Не, богме! Скинули сте завоје са 
старих рана, о којима никад није било опште сагласности, 
иако међу тим ранама имађаше и таквих егземплара пред 
којима би и џелат од каријере капу скинуо. Увиђате да сте 
човек који је границе своје одавно прекорачио и закључујете 
да се с неколико љубазних речи не може загладити то што 
је било између вас и Онога који се, на важним листинама, у 
ваше име, латиницом потписива. Пример: R. Weiss Markowitz 
уместо Р. Бели Марковић. Време је за припреме, за озбиљне 
припреме, а не за repassage давних жалости из предвечерја 
под кишобранима. Зајамачно не помишљате на смрт пред 
добошима, али не сумњамо да сте, у начелу: потврдно, већ 
одговорили на питање треба ли уопште умирати, а саме 
припреме ће вам помоћи да нађете и одговор на питање 
како? Одбацујете и саму помисао на оне монументалне пу
шке којима сте беле слонове некоћ ловили. Прецртавате, 
једну за другом, фаталистичке реченице из времена када сте 
руљу народом великодушно називали: о вашој оправданој 
одсутности најбоље је само трава да сведочи... Класичан 
репертоар (...Чувајте ми Југославију и т. сл.) лакомислено је 
проћердан, а све што вам на памет пада, из Глосаријума опо-
рука и последњих речи, звучи у најмању руку као споменар
ска тричарија. Самоубиство ваше достојанствено треба да 
буде, стварно и конструктивно, а никако неурачунљиво и 
површно; као кад се климактерична куварица од тегобног 
живота пипаво ослобађа, или натмурени писмоноша који је 
својим веком дечаке штипкао... Никаква мрачна загонетка! 
Никакви нитковски заноси по парковима, у последњем 
трамвају, нити у предвечерја државних празника и личних 
јубилеја... Помислићете, можебити, да Фиренцу и Венецију 
поменете, у последњем свом запису, Маријенбад и Јан Мајен, 
Давос и сва она места где сте на рукама себе односили, али 
зашто, после, да се прича о вама да сте шенули? Ви, најпосле, 
не убијате само себе, ви ћете, Боже здравља, убити и оног 
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који је, годинама, ваше име латиницом исписивао: ни у 
вашој личној карти, која ће ускоро престати да важи, не може 
се разазнати чија је слика а чијег пак кажипрста отисак... 
Улијте, стога, мало коњака, запалите добру цигару, и о свему 
још поразмислите. Hochzуlinder, смрт у кочији, belle époque 
и сличне глупости, разметљиво окретање буренцета вашег 
револвера, сеоски амбијенти: шталски конопци, учкури, 
крушке, мукање крава, рзање коња, пластови сена... 'Ајте, 
молим вас! Напијте се и заборавите! Чувајте се свега што би 
за некакву козерију као sujet послужити могло: пролетњих 
јутара, магле у свим видовима и консистенцама, лајковач
ке пруге, мостова, бријача, прегрејаних купатила, нужника 
у механама са стакленим вратима (... ибарска магистрала, 
ах!), неуспешних српских песника, смуцања џомбастим 
улицама у сумрак, субјеката оба пола који уживају особито 
ваше поверење, а поготово оних дрвета, на рубу шуме, која 
погодну грану готово свечано истурају... Озбиљан сте човек. 
Какав Зилахи, побогу, какав Ремарк... Којешта! Читајте Розу 
Луксембург, ако вам је већ потребна некакава литерарна ин
трада, али не ради штива, не, него због голог факта да пи
санију Р. Л. готово нико не чита... И нека вам не падају на 
памет помодна понављања. Ако се убијете на начин на који 
се неко већ убио, нема говора о томе да сте нешто озбиљно 
у животу учинили. Ви сте нека врста исељеника који не 
треба да гледа шта ће са собом да понесе, него шта ће за 
собом да остави; упркос вашем положају, у којем социјални 
инстинкти помало трну. И запамтите: одвратно је, у сваком 
погледу, на ручак или вечеру некуд да изађете и да по салве
ту дописујете, позајмљујући од келнера хемијску оловку, оно 
што сте, током припрема, детињасто превидели. Ствар се 
може решити на зачуђујуће једноставан и елегантан начин: 
останите код куће, отворите хладњак, узмите мало пилетине 
од јуче, прелијте је неким добрим отровом из лоших рома
на, а онда: пођите себи иза леђа, у гладну мачку се при том 
претворите... и све ће бити готово, пре него што бисте своју, 
у текућој недељи, 87. цигару нервозно испушили. И немојте 
– ах, нипошто! – сачињавати списак онога што сте у животу 
пропустили. Списак би дуг могао да буде и да вас од основне 
намере на неодређено време удаљи. У животу сте, између 
осталог, пропустили подводни сисар да будете; могао је 
– а зар није? – и ваш шешир ветар да однесе и да шешир 
тај, далеко у пољу, присвоји неко страшило којем је управо 
ваш шешир недостајао да би се за предводника осталих 
страшила прогласило; могли сте и као глувонем човек неко 
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време поживети; да не рачунамо како сте, без великог труда, 
и славнији пијанац постати могли, поготово што вам оно са 
женама за руком није полазило; могли сте и члан црквеног 
одбора без неке постати, или за џелатског калфу негде из
учити, што би вам у овим околностима свакако ваљало... 
Могли сте, али шта сад? С подочњацима баш смешно из
гледате, а ваше припреме су у фазу параноје одавно ушле. 
Питате се: да ли ће једна од ваших душа на исток отићи, а 
друга на запад и да ли ће душу из које латинични потпис 
извијате, забуном, послати у онај део прекосвета гдено се 
ћирилицом јоште исказују? Видећемо, да... Дотле ће, ваљда, 
намонтирати и некакве антене за проматрање оног света и 
тамошњих збивања. Елем, изјавили сте, јавно, шта мислите 
у сопственом интересу да предузмете и сад се, због вашег 
оклевања, догодити може да вас пријатељи за непоуздану 
особу почну сматрати, а властита жена – будалом. Руски 
племићи су се самоубијали с куд и камо мање скањерања; 
палцем и средњаком понеко ако би пукнуо, као да се у тре
ну досетио: стива лула где му се денула... Помишљате, мо
жебити, с осећањем велике нелагодности и тескобе, да од 
свега треба одустати... Ех, ниједна замисао без мана није 
и, што припреме дуже трају, све више пребивате у трећем 
лицу множине које се, предострожно, као неки заштитни 
кордон, у ваше биће већ укорењује. И у лагумима обе душе, 
дубоко... Ех... У подрумима вашег главног стана вешају се 
слуге и слушкиње, свако мало, из чисте досаде, а ви то и не 
примећујете, него се кроз собу, дијагонално шетате, с рука
ма у џеповима, као да галантеријску продавницу разгледате. 
Онај R.Weiss Markowitz на сат кришом погледује, док ви, Р. 
Б. Марковићу, свој случај занемарујете, и, канда, почињете 
преднаведеном о глави да радите! Ни неки књижевни жу
токљунац тако штогод не би замислио. Нећете – ах, побогу! 
– дозволити да вас смрт живог ухвати... Или је и то једна 
од оних гласина које градом колају? Главу горе, човече! На
лијте пиће. Шампањ, свакако шампањ... Ви сте брод који 
испловљава!
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Домети

бошко ивков
(1942–2010)

давни дани
(из оставине)

ДАВНИ ДАНИ

давни дани певају у крви.

из рамена ми,
кроз реуматичну кост, 
у прсте, у наливперо, у рукопис
струји благо завичајно
сеоско вече од пре деценије.

чини се: прошао је век.

свиће ова ноћ
од помисли на детињство,
када ме је сунце умело згрејати,
мајска киша умити
и траве дивље, пустарске,
пригрлити ми чело и срце.

јаблани у светлости.
багремов цвет. вишњев руј.
бела рундавост таксина.
опоро мудра дгуња крај тарабе.
стара крушка караманка,
добростива као нека нана.
трновача она у задњој авлији.
кисељаци и багреми,
дивљи и бели, иза куће. 
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жути, топли дланови
''свилене'' цигле у патосу гонка.
ониска тршчарна стреја 
која ми је закриљавала зебњу. 
мурган на сокаку, пред
прозором, као на стражи. 
оскоруша у ујином шандору,
самотна као и уја.
вишња дивљака у црквеној порти,
самотна као и сами ја,
самљи од свију.

о, све те свете сени!...
треба се опоменути тих бића:
од тога спомена свиће ова ноћ.

сутра се поново буди
остарели дан:
сунце завејано ветром,
киша прастара по пољу,
исконско блато по мисли.

(20. децембра 1976) 

О ДАЉИНАМА

зуји тишина ноћног сата.
смрдљиве крпе минулог дана
распадају се у глави,
гарави возови крви 
разносе их у престонице 
и далеке провинције тела:
трују ми срце, бубреге,
заслепљују вид.
од отровног талога дана
коса ми седи, нокти отпадају,
душа ми се кобно 
нахерује на смртну страну.
још само ме синоћна кратка,
тамна лектира,
стихови рилкеа, 
држе будног и бодрог.
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то бива тако:
мрачан се вратиш
из сунчаног дана
да би се светло и ведро
измио у горкој светлости
тавних стихова.

и, 
шта је ту нестварно?

привидна јава дана
у сунчаном пљуску
ил' пригушене, штедре
светлости што зру у мастилу?

а једино једно једино 
доиста знам:
да би ваљало устати 
у летње јутро,
па се, бос, ленијом,
по прашини,
низ биље у роси,
под светлим тичијим кликтајима,
упутити у даљине,
у којима ме не чека
наум и сврха.

у даљи којима
није разлога ни имена:
у оне које никако
да досегнем,
као да и не постоје.

(27. децембра 1978)
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О КОНКРЕТНИМ ПЕСМАМА

Требало би састављати песме од детаља свакодневице, 
од обичних речи, најобичнијих разговора, од пресне ствар-
ности:

од данашње кише, 
од овог умора у телу,
од дубоког никотинског кашља,
од туге над овом државом,
од скрнављења свега што је добро,
од сулудости надобудних политичара,
од њихових цинизама 
и понижавања народа,
од пролећно пропупелог дрвећа,
од гужве у градском аутобусу,
од оне потиштености света у њему,
смркнутости, нервозе и беса тога света,
од понеке псовке његове,
од тако ретког неког осмејка,
од пријазног неког поздрава у пролазу,
од љеска сунца у окну,
од погрома народа на косову,
од удављених бугарских средњошколаца у набујалом лиму,
од врбице, од ускрса,
од расцвалог различка у атару,
од несанице и од поспаности,
од поскупљења хлеба, 
од појефтињења живота, 
од свакодневне муке преживљавања,
од овог крпљења живота,
од наде да ће бити боље
(о, нада умире тек након што умре
онај који верује у њу, 
јер она, још неко време, верује у васкрс умрлога!),
од гађења на гадлуке,
разноразне и свачије, 
од превара и подвала,
од новинских вести о пљачкама и убиствима,
али и од ћутње, од ћутње,
мада се она не да у слово,
у рукопису је она само страшна белина,
рак мастила, те крви рукописа,
ћутњом се чак не може записати ни тачка,
она је пораз,
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пад,
понор,
јад,
чемер,
чамотиња,
глувило,
бела беда, седа, седа,
ћутња је мудрост оних 
који су одустали од себе и света,
оних предатих,
ћутња је самоубиство,
немо, без крика,
без лика, 
као непостојеће,
дакле најпотпуније.

(6. априла 2004)  

О ФЕБРУАРСКОЈ ПЕСМИ

Оводанашњу фебруарску песму
требало би правити од подоста кише,
од помало блата 
(тек колико да њеном читаоцу
малко попрска ципеле, ногавице и мисли),
од цмољаве тоње,
од неке заглувеле, загубљене мисли
која не мисли или не зна шта то мисли,
од светлости тмулих и нујних,
од досаде и од чамотиње,
од једног јединог, обичног, простодушног поздрава,
од ''добар дан!'', рецимо, 
тако да и најпростодушнији читалац
може да разуме о чему то песник говори,
шта то песник хоће да каже...

Ову песму би требало правити
од њена почетка,
а то ће рећи од прве јутарње кафе,
ранојутарњег бележења несаморазабраних

дневничких редака, 
од потоњег доручка, од сланине и сира, дакле,
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од танушних кришки црнога лука,
те вечне, блажене салате,
од замуклог, празнички доконог преподневља,
уз новине и сок од грејпфрута,
од лапрдајућих емисија на телевизији, 
па, после,
од ручка, од телеће џигерице и кромпир-пиреа.
с раном зеленом салатом, оном из стакленика,
па, онда, од поподневног дремежа,
из којег се будим и расањујем уз шаблонски трилер на 
                                                                                   тевеу,
да би џоњао уз дневнике,
у колебању да ли да мало прилегнем, па после устанем
                                                                                    свеж,
оран за неки рад,
или да од прилегања одустанем, 
у стрепњи за сан у долазећој ноћи,
због које стрепње ипак одустајем од прилегања,
па настављам да бленем у телевизор...

Ову би песму требало правити од одустајања
од гледања у телевизор,
па од овога, у претпоноћни сат, прављења песме
од баналија минулога дана, 
јер баналности и тричарије су наш свакодневни усуд,
они су сва наша судбина...

Па, добро, не треба бити искључив,
доиста се ту и тамо догоди и понешто изнимније
измеђ свег тог досадног свакодневног сивила,
чујемо, рецимо, да нам је неки знанац умро,
негде далеко или сасвим близу,
или чујемо нешто лепо о пријатељима,
да су добили дете, и тако то,
већ и најобичније лепе новости,
а нарочито оне шокантне,
узбуђују, буде нам крв у жилама,
од њих живнемо, продишемо,
пошто смо већ увелико удављени свакодневном 
                                                                   досадом,
самима собом, досаднима и себи и својима,
као што су и они нама... 
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Било би лепо када би неко под овим облачинама
умео да прича о плавети неба или далекога мора,
о жару жаркога лета,
али такав некакав се не појављује,
а и не очекујемо да се појави,
јер би то било изван сваког очекивања, али шта је – ту је,
све је то део већ речене свакодневне досаде, 
досадне судбине убивене понављајућом свакодневицом,
од које се и крпи ова песма у претпоноћни сат,
састављана од зловоље поспаног песника,
од песка и ника-никоговића, 
који, ипак, зна бар толико да песме,
кад већ нису лепе, 
треба да буду колико-толико разумљиве,
а не да се њима замајава недужни читалац
– као, песник ту нешто важно говори,
нешто мудро,
само ти то не разумеш, 
ниси дорастао његовом надахнућу,
ниси довољно писмен да би читао поезију,
и друге сличне мистификације –
па зато и велим да песма треба да буде разумљива
и што више истиноверна,
због чега и треба да се прави од ове
фебруарске кише, од блата зимскога, 
од тоње, мокрежи и језе,
од глувог поноћног сата,
од јада,
од овог убивеног умирања,
од ничега:
од ћутње, најпосле. 

(28. фебруара 2004)  
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славко гордић

о милици стојадиновић српкињи
Вашa преосвећености, часни оци, даме и господо, 

браћо и сестре,
Данас и овде, сто тридесет и три године по окончању 

земног века врдничке виле Милице Стојадиновић Српкиње, 
у прилици су и Српска православна црква и Матица српска, 
најстарија наша културна и просветнонаучна институција, 
да укажу посебну почаст племенитој, даровитој и умногоме 
трагичној списатељици, која тек последњих година у нашој 
књижевној мисли и културном памћењу налази заслужено 
место. Међу вама је, свакако, подоста оних који више од 
мене знају о Милици као свештеничкој кћери, кроткој и 
побожно васпитаној, духовно писменој, која многе делове 
свогa дневника почиње тако што помиње православне оце 
и празнике, а очев рад и његову борбу против маловерја 
подупире тако што и сама парохијане подучава вери, суз
бија сујеверје и враџбине. Што се, пак, тиче књижевног 
Миличиног лика, Матица српска ће зацело у својој ново
покренутој антологијској едицији Десет векова српске књи-
жевности наћи начина да у новом и праведнијем светлу 
представи поезију и дневничке записе наше песникиње, као 
што је и (сад већ далеке) 1926. године имала слуха и побуда 
да у своме Летопису објави досад можда најнадахнутији ос
врт на дело Милице Стојадиновић Српкиње – из пера Анице 
Савић Ребац. 

Кад већ поменусмо Аницу Савић Ребац, ваља подсети
ти да је, неколико столећа после Јефимије, управо Милица 
Стојадиновић Српкиња прва у низу жена списатељица у но
вијој српској књижевности, прва у плетеници имена нашег 
женског писма, поетског и филозофског, које су богатили и 
нијансирали, поред осталих, Даница Марковић, поменута 
Аница, те Исидора Секулић, Ксенија Атанасијевић и Десан
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ка Максимовић. Као што знамо, увек је више других, а само 
је један први – у овом случају наша Милица, којој је било 
теже него другима, поменутим и непоменутим, понајпре 
стога што се стваралачки обзнанила у поетички и језички 
тескобном међувремену које раздваја тзв. предбранковску 
од бранковске поезије. Али, упркос свим потешкоћама, 
као што такође знате, наша лепа и благородна врдничка 
вила нашла се, за краће или дуже време, у видном пољу 
и тако знаменитих личности као што су Вук Караџић 
и његова Мина, Његош, Јован Хаџић, Лудвиг Аугуст 
Франкл, Иван Мажуранић, Љубомир Ненадовић, Ђорђе 
Рајковић и кнез Михаило Обреновић. Зашто ће и како 
брз српски заборав још за њеног живота затамнити име и 
песнички труд наше Милице – посебна је и мучна тема и 
данас је нећемо расветљавати. Тек почетком двадесетог 
века, како бележи песник, приповедач и енциклопедист 
Вељко Петровић, ''освежена је њена успомена толико да 
је одбор београдских госпођица издао 1907. Споменицу 
о њој и дигао јој попрсје, од вајара Пешића, у Врднику''. 

А данас, срећом, драги слушаоци и сабеседници, као 
што сам наговестио, Милица Стојадиновић Српкиња бива 
вишеструком инспирацијом издавачима, приређивачима, ту
мачима, организаторима културних манифестација, роман
сијерима, критичарима, антологичарима и књижевним ис
торичарима. На овом месту нам ваља, стога, са захвалношћу 
поменути Радмилу Гикић Петровић, Даницу Вујков, Милицу 
Мићић Димовску, покојног Луку Хајдуковића, Драгану Зу
бац, Татјану Росић и водећег књижевног историчара Душа
на Иванића, као и двојицу колико скромних, толико и сме
лих антологичара, Часлава Ђорђевића и Милутина Лују Да
нојлића, који у својим новим песничким изборима из срп
ског лирског наслеђа прекорачују и размичу строго и шкрто 
омеђено место наше песникиње у антологијама М. Лесков
ца, М. Павловића и З. Гавриловића. С друге стране, наше 
време показује да је и сама Милица својеврсни антологичар 
– јер савремени истраживачи (Радмила Пешић и Марија 
Клеут) установљују да је њен дневник У Фрушкој гори 1854. 
''права антологија'' народних књижевних текстова а она дра
гоцен Вуков сарадник на скупљању нашег усменог блага.

Док су ранији, ауторитативни тумачи Миличиног пес
ништва углавном у њему видели само две књижевне врсте, 
идилу и патриотску песму, дотле наши савременици, као по 
правилу, у идејнотематској равни њене поезије разлучују 
неколико токова: родољубивополитички, елегичноинтими
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стички, објективнодескриптивни и споменарскохимнични. 
Не држећи се верно овог редоследа, само ћемо у овој при
лици концизно указати на песничку свежину, али и на акту
елност, понеког Миличиног акцента у понеком од помену
тих регистара.

Најпре, по лепом опажању Анице Савић Ребац, врд
ничка вила је ''свесна дубоког јединства Војводине са Ср
бијом, и не дели их ни у срцу ни у песми. Војводина је 
Србину 'сопствена земља', као и Србија; но док о Србији 
говори са дивљењем и нежним тепањем (...), Војводина је 
болна и трагична, песма о њој је пуна тешких суза''. Срећом, 
како даље запажа Аница Савић Ребац, у овој поезији ''Авала 
зрачи у 'тешку таму фрушког брда' са обећањем слободе и 
потпуног јединства. У целом колу родољубивих песника из 
Војводине'', закључује Аница, ''нико то обећање није осећао 
јаче од Милице Српкиње''. 

Уз већ разглашену приврженост завичајном поднебљу, 
фрушкогорска вила с подједнаком присношћу и, дакако, тра
гичним призвуком пева о Косову, Његошу, Карађорђу. Ту 
данас налазимо и ''понеки просјај истинског откровења'', ко
ји је промакао гласовитим критичарима. Ако не као Његош, 
а оно као његов учитељ Сима Милутиновић Сарајлија, Ми
лица ће ту наслутити и изрећи дубину туге сразмерну ве
личини губитка. У песми ''Владици Његошу, после смрти'' 
читамо и ове стихове: ''Над гробом тек се подижеду чувства, 
/ Губитак учи ценити песника''. А ево и дистиха несумњиве 
поетске снаге из песме ''Карађорђу'': ''Паде небо у које је 
гледао / Избавитељ робиње Србије''. На стихове који ''могу 
и сада бити актуелни'' ових дана је указала у књизи Крст 
времена Драгана Зубац: ''То је воља вишњег Бога, / Зла да 
трпе Срби многа, / У страдању да се сложе, / Свак зави
сти да откаже, / Брат да љуби брата свог, / На то Србе зове 
Бог''. Чак и у последњим стиховима, препуним тешке туге, 
љубав према српству уздигла је песникињу изнад властите 
несреће и измамила понеки ведар акценат, као што бива у 
песми ''Последње врсте'', једној од ретких које су залазиле 
у антологије: ''Срећно да си ми, ти, Српство, на век, / Ово је 
свог мог живота одјек; / Јер су песмама умукли гласи, / Како 
су ми 'вакви настали часи. / Срећа ти била лепа, кô ружа, / Па 
нека судба мен' пелен пружа / Кад ће и душа срећна ти бити 
/ Ако ми срећа твоја гроб кити''.

Да не останемо дужни Буковцу, Врднику и Фрушкој 
гори, посветићемо и који минут (ово су Миличине речи) 
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''ружичастој јутарњој светлости'' њеног ужег завичаја, свет
лости која исијава из њених стихова колико и из њених 
дневничких записа. То светлосно јединство душе, Фрушке 
горе и отаџбине најлепше је у Миличином даху, духу и гово
ру уочила Аница Савић Ребац на самом почетку поменутог 
есејистичког записа из 1926, објављеног у Летопису Матице 
српске: 

Предели и душе узајамно стварају једно друго. Мили
ца Стојадиновић Српкиња спада међу творце предела српске 
домовине. Један дах снажне, скоро величанствене идилич
ности прожима Фрушку гору у души Миличиној: јер је при
рода домовине горостасна и вечна за оног ко је гледа ду
шом. Брегови Фрушке, преко којих је прешао један далеки 
дах античке складности, нису високи узрастом, но душом 
коју су примили и дали. Фрушка, мајка Миличиних снова, 
сија и данас кроз Миличин Дневник, са чудним раним зора
ма, са паганском срећом у шуму летњих киша и са страсном 
меланхолијом шумске јесени треперећи скроз Миличином 
тајанственом младошћу.

На самом крају, драги пријатељи, желим још једном – 
макар и узалуд – да кажем овде оно што често говорим и 
другде: никакви тутори, светски или домаћи, никакви тутори 
и хигијеничари не могу нам прописивати некакву селектив
ну културу сећања. Ми ћемо се сећати и волети оне који су 
нам одувек блиски, оне који су волели свој род, веру и језик. 
Међу њима је, засвагда, и врдничка, фрушкогорска вила, Ми
лица Стојадиновић Српкиња.

Врдник – Раваница, 17. IX '11.
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марко недић

иновативност прозе
радована белог марковића

У савременој српској књижевности, такође и у њеном 
модерном крилу, одиста је мало писаца који су као Радован 
Бели Марковић постали сасвим необичне, максимално ори
гиналне и атипичне књижевне појаве. Он ту необичност, ори
гиналност и атипичност показује од прве штампане књиге па 
до изабраних прича које му је недавно објавила сомборска 
библиотека ''Карло Бијелицки'' као део награде која се у част 
великог Сомборца Вељка Петровића додељује српским при
поведачима.      

Подједнако плодан као приповедач и као романсијер, 
Радован Бели Марковић је у савремену српску прозу унео 
један индивидуалан и апартан стваралачки глас, који се 
опире свим конвенцијама и клишеима и који је у трајном 
и естетски веома продуктивном дослуху и са књижевном 
традицијом и са књижевном савременошћу. Његову про
зу одликује изразито ауторско осећање за језик и књижевну 
форму и за њихове велике семантичке и трансформативне 
могућности. Стварност Колубарског краја и његових реал
них и мистификованих простора обликована је у приповет
кама овог аутора у плодном прожимању и сударању различи
тих нивоа субјективне стварности и богатих индивидуалних 
стилских средстава сложених у књижевни текст изузетне 
уметничке сугестивности. Његова приповедачка проза, која 
наилази на једнодушан и велик одјек у књижевној критици 
и у нашим информативним медијима, дала је својом маш
товитом сликом сложеног, драматичног и противуречног чо
вековог искуства нашег и минулог времена и новином своје 
књижевне артикулације посебан и веома значајан допринос 
савременој српској књижевности.  

26



Домети

***
Неке од веома важних особина које има његова про

за Радован Бели Марковић очигледно дугује својој изразитој 
моћи опсервације и транспоновања виђеног и доживљеног у 
привлачан књижевни облик, односно оним стваралачким осо
бинама које су искључиви део његовог појединачног духов
ног искуства, посебно развијане и усавршаване рефлексив
не и језичке енергије, индивидуалног начина доживљавања 
спољашње стварности и њеног успешног претварања у ствар
ност имагинације. С друге стране, он је веома образован пи
сац, може се рећи да је писац ерудита, и да то знање веома 
функционално користи у свим својим приповеткама и рома
нима. Парадигма александријске библиотеке и услови да се 
она испуни у његовим књигама, игром случаја или игром не
миновности одређеног реда и распореда чињеница у његовој 
биографији, били су надомак његове руке, последњих година 
и надомак екрана и тастатуре његовог компјутера, којем се 
као и већина савремених писаца са олакшањем препустио. 
Он је и те нове технолошке могућности на најбољи начин 
умео да искористи.

Као писац богате имагинације, Радован Бели Марковић 
је бројне асоцијације, алузије и парафразе које се без преки
да појављују у његовим приповеткама и романима, скриве
не или видљиве цитате, мистификације, фиктивне чињенице 
и релације, позивања на књижевну традицију и књижевну 
савременост, доследно укључивао у своје прозне форме из
разите унутрашње енергије и провокативности. Описано 
данашње и блиско прошло време, необичне ситуације и  ори
гинални ликови из његове родне Колубаре и Белог Ваљева, 
каквих код њега има као код ретко ког другог српског пис
ца нашег времена, у суштини су део не само индивидуал
ног прозног говора који тежи да што потпуније обухвати 
различите видове живота свога времена већ су и део аутор
ског односа према књижевним чињеницама и грађи. С дру
ге стране, оне су кључни део његовог доживљаја времена 
уопште и значења које доживљај времена подједнако има 
и у прозној и у песничкој уметности. Зато се његова проза, 
која се већ на први поглед чини другачијом, необичнијом, 
самосвојнијом, уклапа и у прозну и у песничку традицију 
српске књижевности. Он и једну и другу традицију види у 
јединству и међусобној условљености, коју стога преноси 
и у своје прозне целине. Сва та богата индивидуална сред
ства његове нарације, произашла из доживљаја унутрашњег 
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јединства књижевности, асоцијативно, звуковно и значењски 
се повезују, најчешће посредно, са  чињеницама из ранијег и 
данашњег времена из светске и наше књижевности, посеб
но са писцима и делима српске прозне и поетске традиције 
и савремености, који су својом књижевном необичношћу и 
иновативношћу, почев од Доситеја па до многих данашњих 
аутора, могли да му пруже подстрек за својеврсну вишезнач
ност и пуну естетску оствареност његове богате асоцијативне 
и језичке имагинације.   

Понекад су богате и сложене асоцијације и интертек
стуалне игре у његовој прози тако бројне и тако скривене да 
их, верујем, ни сам аутор, да су којим случајем део нечијег 
туђег а не његовог текста, не би могао лако открити и од
гонетнути. А управо у тако интригантном тексту налази се 
једна од великих чари његовог књижевног рукописа.

Као атипичан ''писац стварних прича из измишљеног 
живота'', овај аутор је и по начину транспоновања живот
не грађе и њеног преношења у прозни језик и облик остао 
самосвојан и нов. Тако доследан себи могао је бити зато 
што његова проза није заснована на принципима реалистич
ке поетике, јер је степен језички, композицијски и конструк
тивно индивидуалног у њој много већи од степена који јој 
омогућава досадашња структура прозног текста. У споју, у 
неминовном прожимању искуства из стварности и искуства 
из културе, искуства књига и књижевности и искуства сложе
не ауторске имагинације, налазе се кључне особине поетике 
Радована Белог Марковића. Његове приче и романи писани 
су са елементима и једне и друге врсте грађе и инспирације 
и са подразумеваним последицама које оне производе у на
ративном тексту. Цела његова проза заправо се удаљава од 
стварности, ''изузима се из катастра и јестаственица и тоне у  
худо књижество, претварајући се у поетическо изнахођење'',  
и на тај начин и сама постаје измишљена, или, што је још 
тачније, постаје као измишљена.

Све његове књиге зато су веома експерименталне, 
иако су доследно исписиване истим рукописом и истим 
доживљајем пролазности и меланхолије и скривене или 
видљиве ауторске ироније која истрајно прати такав дожив
љај. Стварност његове измишљене Горње и Доње Псаче, Бе
лог Ваљева и других топонима Колубарског краја много је 
привлачнија од препознатљиве стварности, и та нова, лите
рарна стварност тако је изразита и књижевно ефектна да се 
њени мотивациони палимпсести у његовим књигама при
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поведака и у романима тешко могу и препознати а камоли 
оспоравати. А када се и препознају, пре се виде с наличја 
него са лица, јер их је тако видео и сам аутор, што додат
но појачава њихову књижевну ефектност и загонетку. Стога 
је иновација, иновација готово свих слојева прозне структу
ре, од изабране теме и сугерисаног књижевног значења до 
специфичног наративног стила, који се из основа трансфор
мише у поетски рукопис посебне функције, постала циљно 
место његовог оригиналног наративног поступка и експре
сивног стила. 

Отуда код њега толико скривене полемичности са оним 
што је анахроно, што је књижевно превазиђено или што није 
у складу са његовом строгом поетиком индивидуализације. 
Отуда и толико хумора, гротеске, ироније и свега онога што 
је део индивидуалног стилског и експресивног својства је
дног писца. Отуда и поетички тако јасне и недвосмисле
не асоцијативности и позивања на претходне текстове и 
чињенице културноисторијске и књижевне природе.   

Проза Радована Белог Марковића је иновативна и због 
односа према кључним елементима прозне структуре, лико
вима, причи, њеном фрагментарном, скоковитом развоју и 
издвојеним и самосталним јединицама, према композицији 
и њеним мозаичким деловима, поготово због односа према 
језику, према његовој синтакси и лексици, архаизмима, кова
ницама, огромним могућностима семантизације стварности 
и индивидуалног доживљаја помоћу њега. Језик се у његовим 
причама и романима толико осамостаљује да постаје она 
књижевна особина која, својом прегнантношћу и истовреме
но множином својих значења, у причама, и мноштвом мо
тива и експресивношћу, у романима, производи најтрајније 
књижевне и уметничке последице у тексту. Такође је ино
вативна и због великих могућности ресемантизације раз
личитих видова књижевног стваралаштва – од народне 
књижевности, преко књижевности осамнаестог и деветна
естог века до најновијих остварења савремене српске про
зе – и позивања на њихова преобликована значења у новом 
распореду. 

Проза овог аутора, заснована на принципу језичких и 
мисаоних игара и парадокса, истовремене симболизације 
света и трајне скепсе према њему, на први поглед као да не 
говори ни о чему. У исти мах, међутим, као да говори о све
му, и то говори не на познат већ на потпуно нов начин. Она 
изгледа да је без чврсте и континуиране приче, без запле
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та, без стандардних ликова и њихових међусобних, лако 
препознатљивих односа који се развојем садржине оче
кивано умножавају и мењају. Али те њене нестандардне 
књижевне особине истовремено су и њена велика предност у 
односу на познату и признату прозу. Јер је она много више од 
такве прозе. Она заправо говори о свему што постоји и што 
може постојати у једном, мањим делом стварном, а већим де
лом имагинарном литерарном простору, који се повремено 
ослања на стварни простор у унутрашњости Србије, а мно
го више се удаљава од њега. Такође говори и о ономе што се 
као могућна субјективна и уметничка реплика тога просто
ра и живота у њему јавља у  имагинацији ''мнимог литера
те РБ Марковића''. То је на први поглед проза апсурда света 
и постојања, који се као такав обзнањује у свакој нијанси и 
детаљу човековог живота и положаја у непосредној стварно
сти, али апсурда који рађа нове и неочекиване језичке вред
ности и нове облике појава, и тиме потире своје основно 
значење апсурдности. У суштини је то проза пуноће живота, 
пуноће стварности, оне око нас и оне у нама, посебно ствар
ности у наративном субјекту Радована Белог Марковића. То 
је бескрајно богата и духовита проза, проза обиља и разно
ликости постојања и свеопште сумње и оспоравања. Исто
времено је то наративна апотеоза неулепшаном непосред
ном животу, са свим његовим многобројним врлинама и ма
нама, али пре свега апотеоза богатој наративној и поетској 
имагинацији једног атипичног прозног писца. 
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драгољуб д. гајић

глагољања зовомог радована
наречена бели и к томе

(од рођења још) марковића
Савремен српски глагољаш Радован Бели Марковић, 

награђиван приповедач и романописац, особена je појава у 
српској књижевности.

Глагољања онти Марковића изазов cу за сваког чита
оца. Овај измишљач и завођач водиће глагољање као што je 
Андрићева Аска водила (Марковићеви сељаци из околине 
тамо оног белог Ваљева би рекли вукла) за нос вука. И на
речени онти Марковић ће, као и Аска, пред вуком, пред не
умитном пропадљивости и нестајањем прво испричати она
ко како je научио, a онда ће, како га игра буде заносила, узно
сила, освајала и усвајала, заиграти дотад непознату игру и 
одвести и вука и себе у непостојећепостојеће време и про
сторе, где постоји само игра, уметност сама, њена лепота и 
недокучивост. Биће то једина одбрана од прождирања.

Уживаће овај измишљач у богатству својих измишљо
тина, заводиће га лепа реч, ритам и мелодија реченице, бо
гатство и пуноћа слике.

И кад би га, као Аску, приупитали како би назвао своје 
глагољање, игра за живот, или игра са смрћу, слутим, а још 
једино слутити знам, да би одговорио да je његово глагоља
ње игра у којој учествују и читалац и писац, као равноправ
ни учесници. То je игра у духовним висинама у којима се 
бестелесно лебди, у којима и постојиш и не постојиш, то je 
уметничка игра у којој не постоји ни простор, ни време.

Онти глагољаш зовоми Радован (ух, па ja то пишем 
под утицајем наречена Радована!) стварао je у духу ух са 

31



Домети

схватањима Владана Деснице изречених у роману Прољећа 
Ивана Галеба. Десничин главни јунак у једном разговору о 
књижевну стварању излаже схватање какав треба да буде 
савремен приповедач (свакако и зато да објасни и одбрани 
свој приповедачки поступак). Савремен читалац je довољно 
зрео да би му требало фабулирати, почиње одбрана Владана 
Деснице. Кад бих био писац, наставља Десничин јунак, по
чео бих да причам причу да привучем читаоца и да га уведем 
у њу, а онда бих му причао шта хоћу. Сасвим у духу са овак
вим схватањима je и глагољање онти Марковића.

Савремен читалац je увођен у књижевно дело наре
чена Марковића на узорима приповедачке српске npoзe на 
чијем челу je чика Милован Глишић. Можда ћемо лакше 
да објаснимо глагољање, чарање и бајање наречена Радо
вана ако пођемо од обрасца који je из теорије књижевности 
читалац усвојио. Лакше ћемо да покажемо и да докажемо 
шта све није као у приповеткама чикаМилована Глишића и 
иних њему подобних приповедача, него да доказујемо шта 
све јесте проза онти Радована зовомог Бели и уз то још и 
Марковића.

Тема и идеја дела? Хм, хм. Теме и идеје дēлā? Биће 
ђаволски тежак посао, и незахвалан, пронаћи у неком делу 
главну тему и идеју онти Марковића. Кад читалац прочи
та више књижевних остварења овог измишљача, а поготово 
приповедачко благо онти Радована (цара, глагољаша) (a за
што не: цара глагољаша?), схватиће да je тема глагољање, а 
идеја лепота глагољања, чарања, бајања, завођења, одвођења, 
навођења, довођења, привођења, увођења, извођења (ух, уx, 
пa ja то опет глагољам каноти онти Радован) савремена чита
оца. Читање му омогућује да се игра и ужива у игри.

Ликови? Па има их, има, али нису као што je чита
лац навикнут да их проналази и прати у раније прочита
ним књижевним остварењима. У глагољању књижевних ју
нака онти Радована за кафанским столом у тамо неком бе
лом Ваљеву наћи ће се кнез Мишкин Достојевског, капетан 
Сармашевић и несрећни командант дринске дивизије из при
поведака чикаМилована Глишића, Дубровчанин и отмен го
спар Соркочевић, и Ваљевци: управник болнице (странац, 
наравно, и по томе знамо о ком je времену реч, у неписменој 
и непросвећеној Србији у освиту слободе странци су лечи
ли Србе и писали им музику за маршеве; ух, па ja опет као 
онти Марковић!), управник поште и, ко би други, начел
ник полиције. То указује да je у прози онти Марковићa све 
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могуће и само у завођачком глагољању je могуће да се ови 
јунаци нађу у исто време и на истом месту.

Kapaктеризацијa јунака? Па, овај, како да кажем, није 
да je нема, али није као у делима која смо читали. Ретко je 
има, а кад je има, пре би се рекло да je подругљива, под
смевачка као сељака из околина оног белог Ваљева. Писац 
се подсмева писцима пре себе који су обавезно описивали 
и спољашњост и унутрашњи свет својих јунака (по прави
лу тим редом).

Дијалог и монолог? Има и једног и другог, али нису као 
у Глишићевим и иним приповеткама. Тако нешто може да 
створи само овај бујан и непредвидљив измишљач, ако уоп
ште обрати пажњу на место и време за дијалоге и монологе 
и на њихову улогу у приповедању.

Време и место догађања? Онти Марковић ћe историјско 
време означити разним назнакама и на разасутим местима 
у делу, a поетика места радње могла би да буде тема више 
повећих радова. Горња и Доња Псача су измишљена места, 
и зато су у поетском смислу и лепша и убедљивија него опи
си тамо оног белог Ваљева. Смештањем радње, тачније, као 
у грчким трагедијама, причањем о њој, писац се руга својим 
јунацима јер je њихов највиши (могућ, у оно време) духовни 
домет ваљевска задимљена кафана и видокрузи и мудрости 
кафанских разговора.

Статичка и динамичка места? Ни та обележја при
поведања нису у глагољању онти Марковића каква су у де
лима пре њега. Чини се да je много више статичких места, 
илити епизода, кад глагољаш замајава читаоца (као да je слу
шалац), кад баје, чара и измишља, кад je та прича у вези са 
главном причом само зато што je прича онти Марковић, а у 
дубинама се истиха креће радња успорено јер je тежиште на 
глагољању, а не на радњи.

Главна радња неког глагољања, наговештена негде на 
почетку, у причању се затури, нестане као понорница, чује 
се њен потмуо хук, кад ћe се, како ће и где ће изронити и 
шикнути, то ни глагољаш не зна. Причање има своју логи
ку. Пошто je српски приповедач, онти Марковић зна да пра
вила постоје да би била прекршена. Наречени глагољаш 
успоставља своја правила, тачније – свака прича успоставља 
своја правила, која наречени глагољаш измишља јер његово 
глагољање следи своје пронађено правило.

Узрочнопоследичне везе између приповедних једи
ница? У глагољању онти Радована нема, или je права рет
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кост, настојање да се приповедне јединице исприповедају уз 
строго поштовање узрочнопоследичних веза.

Па како онда глагоља онти Марковић? Има у његову 
казивању асоцијација по додиру у простору, има асоцијација 
no додиру у времену, по сличности и по супротности, има 
неочекиваних и тренутних узлета и скретања, која заве
ду и измишљача и казивача. Казивач је ухваћен у замку, 
његова и измишљања и домишљања га воде и заводе, па је 
он беспомоћна играчка у рукама своје пребујне и пребогате 
маште. Ни сам не зна куда ће га и докле ће га измишљање до
вести. Рекло би се да у тој врсти измишљања онти глагољаш 
највише ужива и својим разуђеним глагољањем и завођењем 
хоће и читаоцу да омогући да ужива колико и глагољаш. У 
тим деловима приповедања најбоље се огледа схватање онти 
глагољаша Радована да je причање обострано уживање.

A композиција? Не очекујте и не тражите оне познате 
и поштоване деонице приповедања (увод, заплет, врхунац, 
преокрет и расплет). До тога je онти глагољашу Марковићу 
мало стало. Тиме je у поређењу са претходним приповедачи
ма учинио највећи отклон.

Утицаји? Кад би неки (злонамеран) упућен читалац 
тражио (са оловком у руци и хартијом пред собом помно 
бележио и уживао у свом проналажењу – ух, опет jao као 
онти Марковић) и препознавао писце на које се наречени 
Марковић угледао, онда би му, уверен сам, онти Радован ре
као да тек сада може да наведе тачно све писце који су на 
њега утицали.

Глагољање наречена Марковића сведочи да се овај 
глагољаш много удаљио од времена о коме сведочи позна
та анегдота. Каже она: Јанко Веселиновић je саветовао Бору 
Станковића да ништа не чита јер ће покварити свој стил. 
Онти Марковић je очигледно много читао и слушао усмено 
приповедање у тамо оном белом Ваљеву да би изградио свој 
особен стил.

Нa кога се од наших писаца угледао онти глагољаш 
Марковић? Није се ни на кога угледао. Ако je пред собом 
имао чикаМилована Глишића (обојици je завичај Ваљево и 
околина, a духовни завичаj лепа реч и реченица, завођачка 
прича у кoјoj највише ужива измишљач), онда je Марковићев 
претходник био узор какав не треба да буде онти савремен 
глагољаш. И није као Глишић и они претходни приповедачи. 
Он je хтео да буде свој, другачији, нов, непознат, изазован, 
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препознатљив, а неухватљив и недокучив до непрозирности. 
Ко не похрама за њим, похрамаће за њим векови.

A језик? Онти Марковић je из краја који je свој дух и 
историју обликовао на народним умотворинама, које су са
чувале лепоту језика и глагољања. Отуда je природно што ће 
у приповедању онти Марковића заискрити непознате речи, 
изненадиће читаоца неочекиване и непознате кованице, по
лусложенице и сложенице, казаће онти глагољаш неке групе 
речи више пута подсмешљиво и откриће неочекиване моћи и 
вредности језика и реченица.

Неке реченице су веома дуге. Некад чини се заводљива 
играрија и маштаније понесу писца, заведу га на непознате 
путе, а некад писац испитује и стрпљење читаоца, а некад 
истражује моћи и немоћи, носивост, гипкост изражајност и 
смисленост реченица, које cу на целој страни. Не знам да 
ли је наш онти глагољаш знао да je Хиполит Тен у студији о 
Балзаку навео део реченице која има сто четрдесет редова. 
Ако није знао, сад ће знати и неће нас изненадити и зачуди
ти ако у некој следећој измишљотини (он све измишља, тако 
ми je рекао) буде реченица дужа од Балзакове. Ваљда je он 
српски приповедач. A можда ће и цела прича бити од једне 
реченице. Да испроба и то.

Језик онти Марковића треба посебно проучавати јер 
je то најуверљивији доказ шта све може добар писац (A у 
руке Мандушића Вука / убојита биће свака пушка, да се и 
ja мало као наречени Марковић поиграм туђим стиховима 
и да их изменим јер ме је, као и њега, привукла могућност 
да буду римовани). У језику онти Радована наречена Бели и 
зовомог Maрковића три су слоја. Први je грађење необич
них полусложеница и сложеница. Други слој je језик пишче
ва завичаја у коме je досад непознато богатство речи, а трећи 
слој je језик и стил из доба Доситеја Обрадовића.

Добрано смо се одмакли од реформе Вука Караџића 
и не бојимо се да ће се вратити славеносербски језик (као 
што неки, неоправдано, за тим чезну), па можемо да црпе
мо из различитих извора. Драгослав Михаиловић je увео у 
савремену прозу косовскоресавски дијалекат (Петријин ве-
нац), a онти Марковић je употребио многе речи, групе речи 
и мелодију реченице из доба Доситеја Обрадовића. Дао им 
je неочекиван сјај, звучање и лепоту. Савремен глагољаш не 
може и не треба да се лиши богатства и лепоте језика про
шлости, али ће вредност речи и скупова из језика прошло
сти зависити од даровитости писца, такав je онти Марковић.
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A шта је, онда, глагољање онти Радована зовомог Бели 
и наречена Марковића? To je изнад свега чарање, бајање 
и завођење у којима није жртва само читалац већ и писац. 
Овај духовит, забаван, подругљив и бујан измишљач сагра
дио je мост (као Андрићев мост на Жепи) над реком, то ће 
рећи над нашим временом између два брда – садашњости 
и будућности, загледан више у садашњост, a наслућује да 
за његову прозу време тек долази, па се чини да je његово 
глагољање, као и мост на Жепи, запењен млаз воде заустављен 
на тренутак; мост се није приљубио уз предео, ни предео уз 
мост. Глагољање онти Марковића се винуло у призоре чисте 
уметности и добацило део нашег духа у будућност. Тако се 
са будућношћу збори. Нема више у српској прози кашњења 
за савременим токовима у другим, напредним и развијеним 
књижевностима. Онти Марковић је високо подигао заставу 
нашег књижевног стварања. Ко ће га и када следити?
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мирослав јосић вишњић

бачке воде у савиним рамовима
Говорити и писати о сликарству Саве Стојкова, гледа

ти његове слике, то може бити само пријатан посао. Нико 
се још није намргодио пред платнима бескрајне ведрине, са 
очима које гутају топле боје, са осмехом у којем се сударају 
небо и равница.

Више од седам деценија Стојков весла пензлама, слика 
спокој и радост, лица и пределе.

Рођен на данашњи дан, пре 86 година у Раванграду (ре
као би Вељко), ''под топлим кровом сиромашне кућице'', он 
може да каже да се поново рађао са сваком сликом.

О радовима и животу Савином писали су многи, отис
ци њихових прстију остали су на рамовима и длановима. 
Читам њихова имена у азбучнику ликовног живота: Драгос
лав Ђорђевић, Војислав Ј. Ђурић, Слободан Селенић, Дејан 
Медаковић, Сава Степанов, Коста Димитријевић, Драш
ко Ређеп, Бела Дуранци, Ђорђе Кадијевић или Ковиљка 
Смиљковић, али треба да поменем и сомборска пера: Ми
ленко Бељански, Никола Релић, Миодраг Миленовић, Бра
нимир Плавшић, Дора Ћелап, Саша Радојчић, Давид Кец
ман, Стојан Бербер, Јосип Бабел или Радивој Стоканов...

Од изложбе у осечком Дому културе (1945), ако пре
скочимо ону која није одржана у сомборској галерији ''Лаза 
Костић'' у време бомбардовања, ''Равничарске воде'' су по 
реду 444. Савина самостална изложба. Оне групне нико неће 
пребројати.

Вода је најважнији елемент на свету.
У чистом стању она је ''провидна безбојна течност'', а 

хемија каже да је она једињење водоника и кисеоника. Ниш
та простије и ништа животније.
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На нашој планети има више воде него копна, као што 
и у телу има више капи него осталих састојака. Велики реч
ник Института за српски језик на седам стубаца тумачи реч 
''вода'' и уз њу ређа бројне придеве: артеска, бадњева, бо
гојављенска, бордовска, бурова, заборавна, неначета, гвозде
на, горка, горња, дебела, девета, кисела, доња, жива, забо
равна, златна, јетка, колоњска, крвна, кристална, крштена, 
лака, љута, мека, метеорска, минерална, молитвена, мртва, 
оборинска, отпадна, плодова, рудна, света, слатка, слушна, 
содна, стајаћа, тврда, текућа, територијална, тешка, убојна 
и царска, а не помиње оне које налазимо на Савиним слика
ма: барску, каналску, јамурску, кишну, речну, мутну, дрезго
виту, језерску, баричасту или једном речју: равничарску воду.

Сви смо ми, Бачкани (јербо смо из Бачке, а не из бачве), 
први пут ушли у воду у јамурама које свако село има бар не
колико. Улазили смо са тиквама, са плуцерима на леђима и 
прсима, млатарали рукама и гутали воду. Научили смо да се 
брчкамо и пливамо и пре него што смо удахнули море.

Сава Стојков слика те наше јамуре, баре и канале у 
којима се огледају врбе, тополе и јабланови, торњеви, кро
вови салаша и ''бескрајни, плави круг''. На његовим слика
ма вода има све боје овога света, јер се цео наш свет у води 
огледа.

Он воли те јамуре, оне су у срцу слике.
Он воли канал са брадом од сите, рогоза и трске.
Он слуша шта и како вода шапуће.
Један мој пријатељ објавио је антологију прича под на

словом Читање воде, а ми можемо на Савиним сликама ви
дети како он чита ликовност барских прича. Све што се нала
зи на обалама и све што плива у води се открива на другачији 
начин. Јаблан или врба у води није што и стабло на земљи, 
нарочито по боји. Вода свему даје другачију боју, снену и ти
траву.

Мирна, равничарска вода која се увукла и у зидове са
лаша на Савиним сликама је модра, сочна, жива, гргорава, 
узбудљива и спокојна истовремено.

Треба добро погледати ''Грање у води'', ''Бачки канал'' 
''Канал у равници'' или ''Локвање'', његове салаше ''на оба
ли'', рукавце под ситом и трском или рибарске чамце. Вода је 
тамна, зелена, смеђа, сива, црвена, плава, жута, окераста, су
морна, трома, блажена.

На позивници за ову изложбу је, поред ''Марушкине 
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баре'', фотографија самог сликара, са отвореним длановима, 
са осмехом враголана. Као да се спрема да подврне ногани
це, да шаке умочи у воду и почне да нас прска воденом пра
шином.

Сава Стојков је сликао воду на земљи и у облацима, 
на његовим раскошним и прозрачним платнима у каналу и 
јамурама огледа се небески океан.

Од капи његових боја добили смо пљусак слика. И ако 
нестану јамуре, вековаће у Савиним рамовима.

У Раванграду, 29. марта 2011.
 

Слово у Препарандији, Сомбор, 29. 3. 2011,
на отварању изложбе ''Равничарске воде'' Саве Стојкова
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сава бабић

двадесетим веком јашу коње 
упоредо – ш. мараи и б. хамваш

У 
књижевности, као и у 

животу, само је ћутање 
''искрено''.

Чим се неко огласи за 
јавност, већ није ''искрен'', 

него је писац или глумац, 
дакле, 

човек који се печи.

Шандор Мараи 

ДНЕВНИК (1943–1989)

1943:
Боже, дај ми снаге да будем 
веран оној светлости која је 
дубља и од смисла, који свет

Наука, чим је о човеку реч, 
доживи фијаско.

Људи се разликују по 
степену просветљености, 
а не по свом знању. Ја сам 

мистичар – 
материјалиста – 

атеиста – пантеиста 
– спиритуалиста. 

Истовремено,
 подједнако нисам ни 

спиритуалиста, ни 
материјалиста. 

Дошао сам до тога. 60 
година.

 Нисам никога имао када ми 
је било 20 година ко би ми 

то казао – само сада. 
Приштедео бих 

бар на овој тачки 40 година.

Бела Хамваш

ДНЕВНИК (1943–1968)

1943:
Од 1939. године Господ ми се 
више пута појављивао у сно
вима. Седмицама сам стал
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луца у мојој души, показује 
ми шта треба да чиним, пи
шем, мислим! Само то те 
молим... само то? Па то је 
највише.

.

1944:
Ноћас читам Шекспирове со
нете. Колико је ово више од 
једног светског рата! А ови 
сонети су и преживели неко
лико светских ратова.

но у себи чувао деловање 
објављења. За време послед
ње подруг године није, мада 
сам често веома јако желео. 
Данима сам мислио: Господ 
се увек другачије појављује. 
Најпримитивнијој души у 
виду слике. Касније већ у ду
ховном виду. Лане у Русији 
као ''присуство''... Живео сам 
пред његовим светим ли
цем. Новембра 11. јавио се у 
мени као Жива Реч када ми 
је рекао: ''Нема тако малене 
ствари коју не бих саслушао 
ако ми се обраћаш из дуби
не срца...'' Каква је то вели
ка милост била! И каква ве
лика милост ако сам је поврх 
тога још и разумео са јасном 
свешћу. Сада већ знам шта је 
објављење, и како се догађа.

1944:
Поподне сам помислио: ка
ква је незнатна разлика из
међу мог садашњег живо
та и онога од пре десет годи
на – споља. Каква је огромна 
разлика – изнутра. Каква је, 
пак, незнатна истинска реа
лизација што се споља не ви
ди оно што се налази изну
тра – или споља се не нала
зи оно што се изнутра види. 
Како то уме да ме мучи! Да 
ли је заблуда све – што све 
(себе) видим измењеним – 
мада су ми се изменили само 
поглед и схватање?
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1945:
Утврдио сам да сваки писац 
губи од своје књижевне и мо
ралне тежине онолико коли
ка је њиме истиснута тежи
на његове политичке улоге. 
 

1946:
Господин човек једино може 
да пише дневник и писма. Све 
друго је вашарска продукција 
и опсена; и Фауст и Хамлет.

1945:
Нарочит обрачун! Не обрачу
навам ја. Са мном се обрачу
нава. Обрачун не обављам ја, 
него сам ја онај с којим се об
рачунава. Пресуда – пресу
да нада мном. Немам никак
вог удела, нисам ни имао и 
нисам ни могао имати. Моја 
једина делатност: схватити 
шта ми се догађа и шта ми 
се догодило. Какав је сми
сао онога што ми се догађа и 
што се догодило? Оно о чему 
је реч: живот једног човека. 
Мојих четрдесет осам годи
на, то је мој живот који сам 
живео и за који сам осећао да 
ћу живети до краја, доспео је 
на теразије, под суд, и осуђен 
је а да га сам човек ни дота
као није. Човеку је повере
но да чини што хоће. Услед 
неизбежне принуде судбине 
савршена и потпуна измена 
смера. Једино слично томе: 
апокалипса или суд другога 
света.

1946:
Целокупно хришћанство има 
један једини проблем: је
ванђеље. Једино решење је
ванђеља – јединог пробле
ма –: Исус Христос, Бог који 
постаје човек, човек који 
постаје Бог. То је оно пита
ње које чека разрешење, и 
које је нерешиво, и које је 
остављено нерешено, и чије 
је решење одлагано. На по
четку се још релативно 
лако могло разрешити, али 
као последица одлагања – 
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1947:
Живео сам у добу када се није 
могло знати ко је опаснији: 
разбојник или полицајац?

1948:
Истински писац, ако је прави 
господин, најумесније је да 
према свом крају чита само 
речнике.

1949:
Ако још једном будем писао, 
треба писати као да пишем 
звездама.

одлагање временом дирек
тно отежава проблеме бића 
– постајало је све теже и по
степено се развило дотле да 
је одлагање постало главна 
препрека реализације, а тра
гично закашњење толико је 
затровало целу ситуацију да 
је, постајући све теже и теже, 
било већ готово немогуће на
докнадити, остварити закаш
њење. 

1947:
Умножавање света: свет се не 
врти око једне осовине, него 
око много, и то различитим 
мерама времена и безброј
ним правцима.

1948:
Ако би ме позвали да радим 
заједно с њима, чак и кри
тику дозвољавају, само да 
прихватим ово једно једино: 
њихова делатност је оправда
на и заснована и историјски 
нужна, односно: у овом исто
ријском тренутку не сме се 
чинити друго, чак ово је нај
боље што се може чинити 
– да то прихватим као плат
форму, да такорећи њихово 
постојање признам за зако
нито, одговорио бих: не при-
знајем – задржаћу своје не 
деловање заједно – ни не по
лазим оданде откуда они.

1949:
Једној комунистичкој држа
ви је у сваком случају по
требна једна капиталистич
ка држава како би је издр
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1950:
Ја сам живео у добу када је 
геније видећи мост, одмах 
почињао да размишља о ре
ализацији провалије. Гени
је нашег доба пронашао је 
провалију.

1951:
Без вина се не може писати. 
Али се ни с вином не може 
писати. Само се у заносу и 
извансебности може писати, 
али трезан.

1952:
Никада не бити лен и при
бележити ''мисао'' – досетка, 
лептир тренутка. Јер ако га 
одмах не прободеш чиодом, 
одлетеће и пропасти.

жавала. Јер систем, мада је 
једини исправан, али – 

1950:
Све је иморално ако му гле
диште није целина живо
та. Ако је само усмерено на 
делове, иморално је. Фраг
ментарност. Морал – успо
стављање целине живота. Ег
зистенција. Касте. Класе. Ре
лигије. Нације. Народи. По
гледи на свет. Насупрот томе: 
целокупно човечанство. Das 
Wahre ist das Ganze. (Истина 
је само целина.)

1951:
Распад баштине: ако је био 
човек, какво је то лудило би
ло које је њиме загосподари
ло да би био против сопстве
ног интереса, мира, добро
бити итд.? – Ако није био 
човек, каква је то моћ, про
клетство итд. које је изазва
ло овакве ужасе?
Оно што се споља догодило 
одговара ономе што се изну
тра збило. Страшан распад. 
Zielsetzen. Самовољни циље
ви. Развој. Социјализам итд.
Све се централизује око хри
шћанства.

1952:
Турба је ако су мере погре
шне.
Нисам велики човек. Ни по 
чему нисам изузетан. Само: 
мере су ми добре.
Добре мере, апсолутно ве
чите мере човека = башти-
на. Од Упанишада до Бемеа.
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1953:
Дакле, радити. Писати, свом 
снагом, сваки дан, до смрти. 
Дословно, као паори у доба 
жетве, од сванућа до смрк
нућа. 

1954:
Још увек се треба понаша
ти као да постоји Бог и ми, 
људи, можемо да му се об
ратимо. Можда постоји. Али 
не знамо шта хоће?

Обрачун с турбом? Да.
Турба прогута свет. Послед
њи дан је апокалипса.
Поклапање свих баштина у 
фундаменту –
Сцијентифизам је антибаш
тина –

1953:
Ко себе не држи под судом, 
доспеће под суд. Човек себе 
усмерава на свом путу, каз
на (пакао) није насилан, него 
сам бира своје место – са
вест.
Искуства вере у ништа: то је 
основни покрет (мистика).
Биолошко средиште живо
та унапред казује шта је у 
току живота здравље или 
болест. (Инстинкт.) Савест 
унапред казује шта је мо
рално добро и шта је лоше. 
Е, па, има у човеку тога, сре
диште које обухвата цео ток 
живота, што тако функцио
нише као инстинкт или са
вест, и протестује ако ступи 
на лош, неисправан, духов
но безвредан пут. Протести 
су ознаке сна, меланхолија, 
незадовољство, побуна, нер
воза. И тиме ме присиљава 
да одаберем исправан пут.

1954:
Наравно, историја и роман. 
Ниједно од њих више није 
нормална историја спасења, 
него то желе да буду над и 
пред другим, а недостатак 
нормалности пребацују на 
другога, и сами хоће да то 
ураде, реализују, искупе.
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1955:
Све оно што јесте и што ће 
бити не може се другачије 
поднети до с дубоком рав
нодушношћу. Али је у рав
нодушности лако пресвис
нути. 

1956:
Од Бога се може тражити. 
Али наручити не може. Он не 
испоручује по налогу.

Нису ли се у мени, који сам 
словенсконемачка мешави
на, освестиле ове две форме, 
и нисам ли ја у томе? (Као и 
сам Каснер, шлески Словен 
Немац?)
Роман је алхемијски котао, 
експеримент и ''операција'' 
у смислу релативизма. Лич
ност која је у бескрајном чо
веку – ослобађање духов
них, душевних, биолошких, 
социјалних сила. 
Упијање драме и лирике у ро
ман, и њихов преображај у 
надуметничко (псеудопроза) 
– у чисти језик. 

1955:
Тамо где се исправно влада, 
род је обилнији, време по
вољније, просечно животно 
доба је у порасту и смањује 
се сразмера разбољевања.
Исток: нестанак патње. – Не 
треба укинути патњу, него је 
учинити разумљивом. Каква 
је последица тога на турбу? 
Да прихвати и просветли. – А 
тиме и ликвидира.

1956:
Напредак историје није ни
шта друго до приближавање 
решавању питања изворног 
греха. Што више напред, све 
смо му ближи, уназад. От
варају се све опаснији, све 
дубљи, и изворном греху све 
ближи вртлози. Последњи 
елеменат је када је задатак 
стати очи у очи с грехом. 
Држати отвореним све силе 
збивања. Искључивање по
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1957:
И Гете је био савршен глу
мац: играо је Гетеа као вели
ки глумац.

1958:
У реду је ако човек који ста
ри не мења радно место. Када 
остане на истом месту, њего
ви сарадници глупаве зајед
но с њим, истовремено – и 
онда се не примећује старење.

1959:
Аутомобил пројури поред ма
лог, провинцијског гробља. 
Гробље је сасвим мало јер су 
житељи града недавно при
стигли и још нису имали вре
мена да умру.

грешне проблематике зби
вања. Понашај се тако да се 
твоја јасна свест не односи 
на релативно местовреме без 
свести о главном проблему, 
него да разрешење главног 
проблема буде једино важно. 
Сређивање свих сила у из
ворну ситуацију. Број! Мера! 
Сразмера! Не супротставити 
се проблему релативног ме
стовреме.
Историја спасења: оно што 
овде треба достићи. Дости
ћи, ословити, именовати. Про
будити оно што је овде. Ак
тивирати.

1957:
Најпре је религија прогута
ла баштину, филозофија је 
појела филозофију, морал је 
појео филозофију, ум је по
јео морал, последња фаза: лу
дило ће појести ум.

1958:
Највише што човек може да 
постигне: умрети с добром 
савешћу.

1959:
Принцип? Циљ? Корист? Ин
терес? Победа? – Ма как
ви! Од свега ништа. Цело
купна полиција, бирократија, 
привреда пази на то да нико 
не поремети одређени риту
ални поредак. Награбусиће? 
Умреће? Фијаско? Није важ
но. Важно је одржавање ри
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1960:
Онај ко данас пише личи на 
слепог сликара који напамет 
ставља на платно боје које не 
види.

1961:
Слон је најнемилосрднија жи
вотиња: јер не заборавља.

туалног реда како би се од
ржао сваки елеменат (фик
сна идеја). Пристојност, двор, 
етикета. Није важно коли
ко кошта, него да се муч
но одржи. То је друга стра
на ''користи''. Други пол ра
ционалног интереса у смис
лу, сујеверна фиксна идеја. 
Служба демона.

1960:
Објављена религија и при
родна религија – каква глу
пост. Као монотеиста и по
литеиста. Нема друго до об
јављење и монотеизам. Све 
разлике постоје зато да би 
модерно доба себе држало за 
чудесну тековину и за посед
ника превасходности.
Природа објављења може 
се искусити у свакој башти
ни. Зен, хасид, суфи, хриш
ћанство. Бити у вези с гор
њим световима. Улазак из 
турбе у дан.
Ништа није важније од не
посредног деловања Све
тог духа. ''Објавио је што 
око видело није.'' Вита ну
ова. Метаноја. Знање и ак
тивност. 
Целина. Све је иморално што 
није усмерено ка целини. 
(Иморалност религија.)

1961:
– – – –
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1962:
Питање више није: ко је у че
му грешан?... пре је: ко је још 
у нечему невин?

1963:
Оно што је овде ''модерно'', 
то је остало још од Наполео
на. Фашизам није донео ниш
та ново.

1962:
Човек ни под каквим окол
ностима не може да се од
рекне везе са две највише 
сфере. Не баш због тога што 
би се штитио својом земаљ
скошћу и своје интересе 
осигурао код горњих сила. 
Најчешће зато да би досегао 
вишу, чистију и интензив
нију суштину егзистенције, 
али још понајвише и јед
ноставно: како би веза по
стојала. Ако овај стални од
нос (веза) не живи у молитви, 
он треба да живи у псовању 
(грдња је обрнута молит
ва), и ако не у служби Богу, 
безусловно у интелектуал
ном или емоционалном ате
изму. Нема људског живота 
без горње везе. Оно о чему је 
реч јесте само у каквој фор
ми то одржавају одређена 
времена (култ може бити не
гативан ритуал, као дрско, 
разметљиво, безочно, подло, 
лажовно држање – ''забав
љање'' – ''срозавање'' – итд.) 
јер је и проклињање веза.

1963:
Већина није аргумент за ис
тинитост неке мисли. Сва
ка демократија је у основи 
грешка, како је исправно оно 
што већина жели. У диктату
ри, пак, самовоља једног чо
века супротстављена је жељи 
већине. Обоје је лоше.
Пресудан је закон заједни
чког живота. Заједницу може 
да усмерава само истина. 
Природа истине. Истина је 
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духовне природе, само је ду
ховни човек може изрећи, 
открити, утврдити, доби
ти као надахнуће, доћи до 
ње, видети је. Зато је фунда
мент сваког заједничког жи
вота духовни човек као ка
ста, као систем. Тако је и да
нас: министарства, партијски 
систем, комисија, председ
ништво итд., али безакоње, 
узурпација – није закон, није 
дух, него интерес, предност 
изузетих и отуда привилеги
ја – угњетавање, експлоата
ција, лаж. Лаж је основа 
уништавања заједнице. Где 
база није лишена лажи, тамо 
је заједница корумпирана.
Какав је напор потребан ка
ко би се данашње безакоње 
могло ставити ван снаге и 
остварити ред? Изгледа да 
данашње човечанство за то 
није способно, управо је за
то принуђено да подноси 
потресе (пропаст) веома ве
ликих размера који ће олак
шати повратак на исправни 
пут. 
Снага природних чинилаца 
(народ, раса, природа, језик, 
историја итд.). Једина сна
га: дух. Остало је неважеће. 
Другачије човечанства нема.
Не верујем принуди. Није 
реч о принуди, само о томе 
што највећи број њих ради. 
Сугестија множине. При
тисак бројева. Као да је ис
правно оно у што више њих 
верује.
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1964:
Емерсон: ''цитат'' одаје исто 
тако онога ко цитира као и 
онога ко је цитиран. Човек 
најчешће ''цитира'' само оно 
што сме да изговори у своје 
име.

1965:
Екскраљеви, ексреволуцио
нари... И – све више – екс
људи.

1964:
Само су лажи другачије, ме
тод је исти (истоветан).
Мисли које човек не уме да 
следи својим животом.
Реалитет и нечистоћа. 
Чистота живота. Очишћење 
живота – од чега?
Реализација чистоте. Чисти 
животи. Ганди.
Експериментално друштво и 
утопија.
Први знак кварности: фети
шизам – обожавање идола – 
фетишизам робе.
Одржати отвореност пута 
према Богу.
(Атеизам: затворити пут.)
Отвореност се само поје
диначно може одржати – 
брахман – пут Истине.
Према томе усмерити ствар
ност.
Демонска суштина стварнос
ти – вуче наниже.

1965:
Од почетног кварежа сваки 
човек живи у стиду, и то ће 
потрајати све док га човек не 
призна, а то би, кажу, могао 
бити први корак према од
бацивању нечистоте. Стид, о 
којем по општој сагласности 
нико не сме говорити упра
во због стида, и због тога што 
по општој сагласности свако 
га прикрива бестидношћу, не 
може се одбацити, понајвећма 
признати. Покрива лице: по
крива га тако да узима ма
ску свога карактера, и запра
во требало би да се потресе
мо када угледамо лица једни 
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1966:
Геније Бога није био без
услован онда када је ство
рио свет, него када је открио 
смрт. 

1967:
Писати књигу: то је подухват 
као када астронаут изађе у 
васиону да изврши поправку.

1968:
Фотосинтеза није само фено
мен у свету биља. Такав је 
''тајанствени'' додир љубав... 
Светлост, унутарње озарење 
дотакне једну људску ситу
ацију и одједном оживи фе
номен који је за тренутак ра
није био аноргански, ''неза
интересован''. 

1969:
Плутарх верује да људи пре 
заборављају – и опраштају – 
зла дела него зле речи.

другима, јер лице раскрин
кава оно што човек хоће да 
сакрије, већ не само почетну 
нечистоту, него да прикрије и 
то, у бестидност се скрива.

1966:
Постсоцијализам је природ
но испаштање због сна о 
праведној расподели добара. 
Могао би се назвати и пост
комунизмом, јер у изворном 
сну, у комунизму, добра су 
заједничка, њихова раздеоба 
је једнака. То је, пак, већ при
ликом рођења било мртво. О, 
мртворођени снови који се 
чак не могу ни доживети. 
Докле ће још бити овде? 
Можда ће хиљаду година над 
нама владати један цркнути 
сан.

1967:
Ја је једна врста дроге, са
мо је много опасније. − Ум 
је једна врста дроге, само је 
много опаснији. 

1968:
Радије било шта, само не ово, 
не 20. век, не велеград −
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1970:
XVIII век се обрачунао с 
Религијом. XIX век се обра
чунао с Богом. XX век се об
рачунава с Човеком. 

1971:
У старости се другачије тре
ба љутити него у младости. 
Дијетално се треба љутити.

1972:
''Човек снује, Бог одређује?'' 
Није сигурно. Можда човек 
снује, статистика одређује.

1973:
Нека жена. Она је као лоша 
пећ на струју: не греје, само 
троши струју.

1974:
Није тешко ''писати''. Само 
је тешко брисати... одбаци
ти све, али тако да све остане 
ненарушено, потпуно. То је 
тешко и у животу: избрисати, 
одбацити све што није битно. 
Али шта је ''битно''?

1975:
У јутарњој пошти писмо. 
Писац фантазира о томе да 
је свет сада попут темпир
не бомбе. Могуће... Али је у 
стварности пре попут тем
пираног сметишта.

1976:
У мору ајкуле и колибацили. 
И туристи, на све стране. Ови 
последњи су опаснији.
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1977:
На телевизији интервју са два 
стара писца. У призору има 
нешто раскринкавајуће. Ако 
ти је мач кратак, продужи га 
интервјуом.

1978:
Адаптациона способност чо
века невероватно је брза. На 
све може да се привикне, чак 
и на живот.

1979:
Мртви. Каткада ме дотакну, 
у пролазу, лактом. Али ми се 
никада не обраћају, лично. Јер 
су умрли.

1980:
Снага лудила је огромна. Јед
на од могућности стравичног 
људског испољавања. Али је 
могуће да постоје и луде жи
вотиње и биљке. Можда по
стоје и ирационалне звезде.

1981:
У Атини је старост имала свој 
храм.

1982:
Расејан човек који се ноћу 
пробуди, не зна колико је са
ти, оде у врт да погледа на 
сунчани сат.

1983:
Господ је у Рају позвао Ада
ма који је згрешио: ''Адаме, 
где си?'' Човек се сада прене, 
погледа око себе и узвикне: 
''Боже, где си?''
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1984:
Рођење није доживљај, јер је 
акцидентално – само се до
годи, без намере. Смрт је 
доживљај јер се догоди и на
супрот наше намере.

1985:
Живот је случајност, нема 
смисла ни циља. Смрт је ну
жна последица једне случај
ности и такође нема смисла, 
ни циља. Мора да је веома 
добро умрети здрав. Каткада 
имам осећање стида што сам 
жив. 

1986:
Два мистична тренутка по
стојања: када у оплођеном ја
јашцу почиње да делује ужас
на, моћна енергија, живот – и 
други, када у ћелијама пре
стане да делује ова енергија 
и започиње да делује једна 
ужасна, моћна енергија, смрт. 
То је стварност. Све остало је 
јефтина илузија, гнусно. 

1987:
Емигрант који се не врати 
кући постаје гротескан лик, 
као светац столпник, чучи на 
висини и чека гавране да га 
нахране.

1988:
Смрт није проблем. Умира
ње јесте. 

1989:
Чекам позив, не пожурујем 
га, али ни не одлажем. Вре
ме је. 
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Шандор Мараи (1900– 
–1989), познат и цењен гра
ђански писац између два 
рата, академик, напустио је 
Мађарску, склањајући се од 
стаљинизма, 1948. године, из
бачен је из Академије, и све до 
смрти (самоубиство) остао у 
емиграцији. Непрекидно је 
и даље писао на свом матер
њем језику. Једно од његових 
чудесних дела јесу Дневници 
које је истрајно писао 46 го
дина. Читалац има пред со
бом само 46 мислизаписа. 
Из обимног корпуса Дневника 
од преко 500 табака уопште 
није мачији кашаљ издвојити 
од толико мисли за сваку го
дину само по једну.
Комплетни Мараијеви Днев-
ници још нису објављени у 
Мађарској, код нас су објав
љени за године 194352. и 
198489. 
Неколико година после пре
вода Мараијевог Дневника 
дошао сам на идеју да би се 
цело грандиозно дело могло 
представити тако да се изабе
ре само по један запис за сва
ку годину: редукција је веома 
опасна, али и изазовна. Тако 
је настао овај избор (2008).
Када бих поново бирао, ре
зултат би сигурно био при
лично различит. Али би 
много интересантније било 
када би још неко покушао 
да примени исти поступак 
(због тога овакав избор и 
јесте‚''ауторски'' рад).

Бела Хамваш (1897– 
–1968), мудрац космичке све
сти. Цео живот је проживео 
у веома неповољним усло
вима, готово ништа није мо
гао да објави за живота, али 
је и поред свега остварио 
грандиозно дело. Избачен је 
са скромног места библио
текара (1948), али је остао 
до краја у својој земљи, зло
патећи се. Најважнија оства
рења: студија Scientia sacra 
I-II, Духовна баштина древ-
ног човечанства, роман Кар-
невал I-VII, збирка есеја Па-
там. Дела су му преведена 
на српски језик. Овде је из 
његовог Дневника издвојен 
по кратак одломак за сваку 
годину.
Када сам превео Хамвашев 
Дневник (2010), јавила се ис
та помисао: упоредити две 
моралне громаде које јесу 
узори, живели су напоредо 
у 20. веку, остварили своје 
дело, али се никада нису су
срели.
И тада би се сигурно јасно 
видело колико се два вели
кана разликују, не само по 
оствареном делу, него и по 
општем приступу свету и чо
веку.
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miroljub todorović

iz dnevnika
Sreda, 11. januar 1984.

''O, vi stvaraoci, vi viši ljudi. Tko mora da rodi, bolestan je, 
ali tko je rodio, nečist je.

Pitajte žene, ne rađa se zato što bi to bilo zadovoljstvo. Od 
bola kokodaču tek kokoši i pjesnici.

Vi stvaraoci, na vama je mnogo šta nečisto. To je zato što 
ste morali biti majka.

Novo dijete: oh, koliko mnogo prljavštine dolazi tako na 
svijet! Uklonite se! A tko je rodio, treba da opere i očisti dušu.'' 

(Niče: Tako je govorio Zaratustra)

*
Prema prognozi, u Beogradu danas umereno oblačno, suvo 

i prohladno. Ujutru slab mraz, temperatura oko 2 sa poledicom. 
Vetar slab, severozapadni. U štampi najava da će poskupeti 
grejanje.

*
Pre nekoliko dana u Kolarcu je održano veče poezije 

povodom pedesetogodišnjice rođenja Branka Miljkovića. Čitane 
su Brankove pesme, a o Branku su govorili: Dragan Jeremić, 
Tasa Mladenović, Ivan V. Lalić i Boža Timotijević.

*
''Kalifornijska laboratorija otkrila je nedavno pomoću sa

telita za astronomska posmatranja novo prilično misteriozno 
nebesko telo koje bi moglo biti veliko kao Jupiter, a dovoljno je 
blizu Zemlje da bi se moglo smatrati i za desetu planetu sunče
vog sistema.

Prema pisanju Vašington posta to telo, koje je udaljeno od 
Zemlje 80.000 miljardi kilometara, otkrio je satelit pomoću infra 
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crvenih zraka. To bi bila planeta koja bi se nalazila iza Plutona, 
poslednje poznate planete u Sunčevom sistemu. Njegova tem
peratura, kako se pretpostavlja, ne iznosi više od 4.5el stepeni 
ispod apsolutne nule (odnosno –273.15 stepeni santigrada).

Prema rečima stručnjaka kalifornijske laboratorije Džerija 
Nojgebauera novo nebesko telo bi moglo biti neka gasna pla
neta, ogromna kometa, ili neka vrsta 'protozvezde' koja nikad 
nije oslobodila toliko toplote da bi postala zvezda, ili galaksija 
udaljena za još jednu evoluciju, ili galaksija toliko okružena 
prašinom da je svetlost koju emituju njene zvezde, nevidljiva sa 
Zemlje. Nojgebauer, takođe pretpostavlja da bi moglo biti reči 
o jednoj od mladih 'crnih galaksija' koje nismo imali prilike da 
posmatramo.'' 

(Politika)

*
''Videti, moglo bi se reći da se ceo život sastoji u tome, ako 

ne konačno, ono bar suštinski.'' 
''Centar perspektive, čovek je u isto vreme i središte sastava 

vasione.'' 
(Tejar de Šarden)

*
Wlademir Dias Pino ponovo šalje svoju knjigu/katalog 

(preko 200 strana teksta, vizuelne poezije, verbalnih pesama, in
formativnog materijala, itd.) A SEPARACAO ENTRE INSCRE
VER E ESCREVER 02.

*
Uleke Despot iz Oaklanda želi srećne novogodišnje praz

nike i najavljuje naše, eventualno, viđenje u maju.

*
S. V. prikazao simpozijum o signalizmu u Pobjedi. Šalje 

isečak i egzaltirano pismo u kome kaže da piše tekst, teoretski!!?? 
(on i teorija) za Omladinski pokret. Traži neobjavljene pesme, 
itd. Inače, prikaz Čorbe od mozga su mu izgubili (!!??) u istoj 
Pobjedi, pa mora da piše nov.

*
Lep katalog sa izložbe MEDIARTE arte del comunicare 

comunicare 'con arte' iz Đenove.
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*
Dagmar Burkhart javlja iz Berlina da je primila knjige i 

ostali materijal koji sam poslao. Najavljuje da će septembra doći 
u Beograd. Traži da se vidimo.

*
Poziv iz Portugalije:

*
Iz Tokija časopis za konkretnu i vizuelnu poeziju SHISHI 

broj 9, oktobar 1983.

*
''Čovekoliki majmun, za koga se veruje da predstavlja 

najranijeg čovekovog pretka, star je oko 32 miliona godina, ili 5 
miliona godina više nego što je prvobitno bilo procenjeno. Ovaj 
zaključak iznela je američka Nacionalna fondacija za nauku, na 
osnovu najnovijeg otkrića ostataka ljudskog davnašnjeg pretka u 
egipatskoj provinciji Fajum.''

*
Prema jedom istraživanju javnog mnenja, čije je rezultate 

objavio londonski Sunady times, Britanci najviše poverenja ima
ju u sveštenike, a najmanje u političare i novinare.

*
Sa sadašnjih 4.5 milijardi broj stanovnika u svetu povećaće 

se do 2000. godine na 6 milijardi, tvrde stručnjaci UN. Prema 
istom izveštaju, Tokio će i dalje ostati najnaseljeniji grad na 
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svetu, dok će na drugo mesto izbiti Šangaj. U međuvremenu 
na listi deset najvećih metropola: Los Anđeles, London i Pariz 
ustupiće mesta: Bombaju, Kalkuti i Džakarti.

*
U kojoj meri jezik ima povlašćeniji položaj od ostalih 

semiotičkih sistema?
Može li se poezija kao produkcija jezika u jeziku u svakom 

slučaju određivati kao proizvodnja značenja i smisla?
Poezijom kao osobenim oblikom kreativnog izraza čovek 

(pesnik) izvorno odgoneta, proniče i tumači kako sebe, tako i 
svet.

Suprotstavljajući se tumačenjima da su reči samo neka vr
sta znakova, Hajdeger smatra da je jezik jedna od korenitih struk
tura samog ljudskog postojanja.

*
Okasnio si. Pravimo nežnu sliku sveta. Red lobanja. Red 

ciklama. Vatra daje nadu. Pri crvenom odsjaju. Vaskrs mrtvih. Iz 
zamkova. Iz špilja. Zvuci orgulja. Ne prestaju. Hor vukova. Ču
vari sedmog pečata. Vraćaju se. 

Subota, 21. januar 1984.

U kraćem intervjuu u Večernjim novostima Milivoje, ume
sto da me pita, utrpao mi ''odgovore'' iz knjige Signalizam. Još 
jedna propuštena prilika da se kažu prave stvari, posebno one 
koje se odnose na značaj signalističkog prevrata u formi, stilu i 
jeziku srpskog pesništva krajem šezdesetih i početkom sedam
desetih godina.

*
U galeriji Sebastijan Dušan Otašević izlaže objekte pod 

opštm nazivom ''Linija''. Nisu mi se dopali. Ima u radu tog mom
ka ponešto od kičeraja kome se on, inače, putem svojih objekata, 
pokušava da ruga, ali često u tome ne uspeva.

*
Nenad Bogdanović šalje knjižicu Ciklus mail-art pošiljki. 

Umnožena je u sto primeraka; pogovor Andrej Tišma.

*
Supek pravi zbornik Jugoslovenski umetnički pečat i 

poziva me da učestvujem. Treba samo sve to umnožiti u sto pe
deset primeraka, a ja više nemam ni volje ni vremena za takvu 
vrstu rada.
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*
Zbog atomskih otpadaka naša planeta se zagreva brže ne

go što se verovalo, a posledice te pojave biće poplave, toplotni 
talasi i monsuni koji će u narednoj deceniji zahvatiti Zemlju – 
tvrde amerčki naučnici sa okeanografskog instituta u Vuds Holu. 
Na Zemlji će doći do povećanja temperature zbog taloženja 
ugljendioksida koji će uhvatiti sunčeve tople zrake i sačuvati 
toplotu kao u stakleniku.

*
Predsednik Regan će, kako se očekuje, uskoro saopštiti 

planove o izgradnji američke svemirske stanice sa posadom, koja 
bi kružila oko Zemlje.

Prema pisanju lista Vašington post, predsednik će ovu od
luku saopštiti 25. januara u govoru naciji. List navodi da će Re
gan zatražiti da se u budžetu izdvoji oko 100 miliona dolara za 
početnu fazu izgradnje ove stanice koja bi bila lansirana 1991. a 
potom bi dve godine kružila oko Zemlje.

*
Ciriški dnevnik Blik će se, po svemu sudeći, uskoro naći 

na optuženičkoj klupi zbog objavljivanja oglasa prostitutki. 
Gradski oci su nedavno upozorili urednike lista da se manu tog 
posla, ali su oni nastavili objavljivanje telefonskih brojeva pro
davačica ljubavi i adresa pojedinih salona, što je često zauzimalo 
i po pola stranice.

*
''U Onfler! Što pre, dok nisam još niže pao.
Tolike slutnje, toliki predznaci koje mi je Bog već poslao, 

da je poslednji trenutak da delam, da minut koji traje shvatim kao 
najvažniji od svih minuta, te da svoju staru muku, to jest Rad, 
pretvorim u neprestanu nasladu.'' 

(Bodler)

*
Stručnjaci londonskog Prirodnjačkoistorijskog muzeja ot

krili su nedavno ostatke skeleta ribe, dužine dva metra, koji je 
star oko 150 miliona godina. To je prvi primerak praistorijske 
ribe iz vrste genus astenokormus koji je otkriven na britanskom 
tlu.
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*
Poziv iz Italje

Poslao više originalnih radova.

*
''Veština inteligencije sastoji se u tome da jedan razvoj u 

vremenu predstavlja niz odeljenih, nepromenljivih momenata 
(u takvom odeljenom, nepromenljivom momentu mereća inte
ligencija je kod svoje kuće).'' 

''Sloboda je krajnji, zreli izraz nagomilane energije.''
''Intuicija je, unekoliko, moć naše vizije kroz nepromen

ljivost zbivanja, kao takvog; a inteligencija – kroz skamenjenost 
bivanja.''

(Vinaver)
*

Sećaš se. Priviđenja. Podbula crna udovice. Rasipanja 
svetlosti. To je krv. U strasnom poljupcu Tutankamona. Prosoči 
guju pod jezikom. Zatri joj trag. Zloguke puteve. Kuga se urezuje u 
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kosti. Poslednja vatra bića. Zanemela si. Na mestu večne ljubavi. 
Led. Sa neba pada. Komad po komad. Modro ljudsko meso.

*
''Snovi, snoviđenja, halucinacije, dnevni snovi, maštanja, 

neobične fikcije, fantazmagorije, erotične fantazije, paranoički 
sistemi, svet dečje igre paralelan našem, neodoljive bizarne 
ideje koje odjednom iskoče iz sivog niza svakodnevnih gestova, 
mitosi, svih vrsta, mitosi pre svega, simboli, alegorije, sve što 
je u poređenju sa belim beskrvnim razumom crno i purpurno, 
sve što je neoprezno, nerazumno, ludo, bizarno, kapriciozno, 
mutno i lucidno, ekstatično, prkosno, smelo, gordo, sve što 
kanoniziranom redu stvari kaže Neću...''

(Marko Ristić)

Utorak, 24. januar 1984. 

Viktor se razboleo od gripa. Po svoj prilici sada ćemo se u 
kući svi izređati.

*
Sastao se u biblioteci ''Milutin Bojić'' sa još nekoliko pisa

ca. Osnivamo novu izdavačku kolibicu, autorsku radnu zajed
nicu ARZ. 

*
Mića piše veliku studiju o našim himnama za posebno 

izdanje Zum reporter. Zatražio mi i ''Koračnicu Crvenog uni
verziteta'' i podatke šta se sve zbivalo sa njom, i oko nje, burne 
1968. godine.

*
Cinephoto još nije uradio slike (30x40) koje sam dao pre 

više od mesec dana.

*
Razgovor sa V. Jokićem. Ići će prilozi o signalizmu u 

Književnoj kritici, samo ne zna koji sve i kada (najverovatnije u 
broju 2).

*
Bio do udruženja i Adama da intervenišem, još mi nisu 

poslali honorar za učešće na Mitingu poezije oktobra prošle 
godine.
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*
Razgovor sa Savićem telefonom. Teško da će Kornhau

zerova knjiga proći u ''Prosveti''. Pretpostavljam, opet pljuvke i 
kvarne žvake onog pizduna. Čujem da je i u redakciji Književne 
reči olajavao signalizam.

*
Rezultat pregleda i snimanja na Internoj A klinici u redu. 

Nema čira na dvanaestopalačnom crevu kao što se pretpostav
ljalo. Da se javim kroz tri nedelje radi eventualno novih pregleda 
i analiza.

*
Spremam zbornik Signal 10 za štampanje. Odugovlačim. 

Teško ide. Ne radi mi se. Treba napisati neku vrstu uvoda, 
predgovora. To mi je najteže.

*
Iz ''Jaroslava Černija'' javljaju da sutra Štep za šumindere 

ide u mašinu. Potrebno je otići i još jednom pogledati knjigu.

*
Poštanska karta A. Tišme s pečatom ''Lomljivo''. 

*
Istočni Nemac Dressler šalje fotografiju s čestitkom Nove 

godine i originalni umetnički rad.

*
''Sada je mogućno pomoću nuklearne eksplozije na veoma 

velikoj visini, izazvati veoma snažan elektromagnetski impuls 
nad značajnom teritorijom.

... Na taj način, bilo bi mogućno dezorganizovati elektro
distributivnu mrežu cele neke zemlje, izbrisati memorije njenih 
kompjutera, izazvati pregorevanje svih električnih releja, veli
kog broja uređaja koji se nalaze u motorima, aparata masovne 
primene, ukratko, ovim putem paralisati celokupnu aktivnost 
moderne zemlje. Velika naselja, između ostalog, zapala bi u 
najpotpuniji haos i preživljavanje gradskog stanovništva – li
šenog vodovoda, grejanja, osvetlenja, saobraćaja itd., dakle, 
snabdevanja hranom – bolnica i osnovnih usluga postalo bi 
problematično. Sve to moglo bi se postići bez ikakvog direktnog 
udara po teritoriju napadnute zemlje.'' 

(Žak Ig Dezetaž,
izvestilac Komisije za odbranu u francuskom Parlamentu.)
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*
''Za Kafku postojati znači: dolaziti a nikad ne moći prispje

ti, 'ne postojati'; ali kako s druge strane ne može poreći, da je ipak 
na neki način u svijetu, on nepostojanje mora preobući, odnosno 
pronaći međuoblike između bića i nebića. Ove međuoblike nala
zi klasičnim manirom time što nebiću pridaje vremenske ozna
ke: ono postaje 'biće koje još nije' ili 'biće koje više nije'.'' 

(G. Anders) 

*
Na afričkom kontinentu krajem ovog veka živeće oko 813 

miliona stanovnika, ukoliko se zadrže sadašnje stope priraštaja, 
kaže se u najnovijem izveštaju Ekonomske komisije Ujedinjenih 
nacija za Afriku.

*
''Između agresivnosti, ili gneva ljudi i temperature mozga 

postoji određena veza – tvrdi profesor Ehor Bojanovski sa Uni
verziteta u Vankuveru. Ovaj kanadski kriminolog, koji je prou
čavao fiziološke aspekte agresivnosti, ustanovio je, naime, da 
se temperatura mozga čoveka u trenucima agresivnosti ili besa 
povišava najmanje za desetinu Celzijusovog stepena. Profesor 
Bojanovski je takođe ustanovio da konzumiranje alkohola pove
ćava temperaturu mozga i, istovremeno, pojačava agresivnost 
ljudi.''

*
Bezglav hodaš. Od zemlje do zemlje. Sedam sinova. I 

sedam kćeri. Smradni strvinaru. Po vrletima Karpata. Okitili sta-
blo. Zimski snegovi. Ti si pali anđeo. Peskom zagrnut. Jutroklek. 
Cela istorija. Nad zlatnim strnjištima. Crna kiša. Rosi. Sneni 
vilenjaci. U vučijoj koži. Posvađani. Dom im je peštera. Gujin 
zub u oku.

*
''Noću se molim da što dobroga snim.''

(Njegoš)
*

''Budim se, a iz mog tela, gle, svetlost sâma izvire!''
(Milan Dedinac)
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Subota, 11. februar 1984.

Iznenada kada se malo ko nadao, veliko nevreme, vlažan, 
težak sneg, praćen jakim vetrom prekrio je najveći deo zemlje, 
posebno Srbiju i Bosnu. Potpun prekid saobraćaja na mnogim 
putevima. U Beogradu odsečena prigradska naselja: Skojevska, 
Sremčica, Labudovo brdo, itd. Otežano snabdevanje, nema stru
je. Dinka i Viktor, koji bi danas trebalo da dođu iz Bijeljine, neće 
moći zbog neprohodnih puteva i železničke pruge. 

*
Umro sovjetski vođa Jurij Andropov.

''U saopštenju lekarskog konzilijuma, koje je večeras ob
javljeno u Moskvi, kaže se da je preminuli šef sovjetske Partije 
i države podlegao od nefritisa, nefroskleroze i dijabetesa koje je 
pogoršavala hronična insuficijencija bubrega.

Još u februaru 1983. godine, zbog otkazivanja funkcije bub
rega Andropov je bio prinuđen da se služi veštačkim bubregom. 
Te povremene dijalize, kako se naglašava u zvaničnom saopšte
nju, obezbeđivale su zadovoljavajuće stanje i radnu sposobnost 
šefa države i Partije. Krajem januara ove godine međutim stanje 
zdravlja se pogoršalo zbog sve izraženije distrofije unutrašnjih 
organa i pada pritiska.

Umro je 9. februara u 16.50 časova po moskovskom vre
menu zbog prestanka funkcionisanja krvotoka i zaustavljanja 
disanja.

Saopštenje je potpisao konzilijum sastavljen od 11 akade
mika i profesora među kojima načelnik Četvrte glavne uprave 
sovjetskog ministarstva zdravlja akademikprofesor E. Čazov.''

*
Vitomil Zupan dobio najveće slovenačko priznanje za 

književnost ''Prešernovu nagradu''.

*
Iz Kanade podugačko kompjutersko pismo iz koga donosim 

samo ovaj kraći izvod:
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Mejlartist Thomas Michel Bidner uz pismo šalje još i obilje 
materijala: marke umetnika, nalepnice, male reklamne plakate, 
itd.

*
Američki naučnici otkrili su na Antarktiku delove meteorita 

za koje se pretpostavlja da su stari oko 4,6 milijardi godina. 
Pronađeni delovi spadaju, prema oceni američkih stručnjaka, 
među najstarije dosad poznate supstance na svetu. Sastav mete
orita, jedinog koji je ikada otkriven na Antarktiku, odgovara sa
stavu prvobitne supstance od koje su formirani Sunce i planete.

*
Opet Hitlerova dokumenta:
''U podrumu jedne kuće u Kanadi pronađeni su dokumen

ti među kojima je, kako se pretpostavlja, tri potpisao nacistički 
vođ Adolf Hitler. Papiri su pronađeni u brižljivo skrivenoj vrećici 
koju je vlasnik Fred Šiser držao u podrumu kuće. Kako je posle 
njegove smrti saopštila njegova supruga, dokumente je pred kraj 
Drugog svetskog rata uputio iz Engleske njen muž, koji je u toku 
rata radio za kanadsku tajnu obaveštajnu službu. Udovica tvrdi 
da je Fred bio strastveni kolekcionar, ali ne zna kako je došao 
do dokumenata i mnogobrojnih fototografija nekolicine nacista. 
Ona je izjavila da je tajna vre ća odvezana samo jednom za sve 
posleratne godine. Stručnjaci su već počeli ekspertizu Hitlerovog 
potpisa na nađenim dokumentima''.

*
Lepra još postoji u 70 zemalja sveta u kojima oko 10 do 11 

miliona stanovnika boluje od ove opake bolesti. To je saopšteno 
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u izveštaju Svetske zdravstvene organizacije (SZO), objavljenom 
povodom Svetskog dana za borbu protiv lepre. Prema izveštaju 
SZO, najveći broj lica obolelih od lepre živi u Africi i Aziji, a 
znatan broj slučajeva ovog oboljenja registrovan je i u Centralnoj 
i Južnoj Americi. 

*
Mejlart listić Colectivo3 No. 1011, decembar 1983. 

iz Meksika objavio specijalan broj (Edicion especial) posve
ćen jugoslovenskoj avangardi (Yugoslavia: movimientos de 
аvanguardia). 

*
Carla Augusta Cella iz Milana poziva na mejlart izložbu 

koju organizuje na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Mi
lanu. Tema izložbe zatvor: veličina radova 10x15 i 21x29; po
slednji rok za slanje 15. maj 1984.

*
Pismo i materijali od Carla Pitorea iz Njujorka koji tokom 

februara i marta organizuje u Woster Gallery veliku mailart feštu 
pod nazivom: ARTISTS TALK ON ART.

*
Poziv iz Danske da učestvujem, u gradu Aalborgu, sa 

nekom svojom umetničkom opcijom (poezija, mailart, per
formans...). Kažu da pare za put i hranu nemaju, ali da su mi 
obezbedili prenoćište. THOVART održaće se od 11. do 18. maja 
1984. godine.

*
Gospođa Jean Brown (poznati američki ''Jean Brown 

Archive avangarde'') zahvaljuje se pismom na pošiljci dva pri
merka kataloga ''Think about Signalism''.

*
Neumorni Marijan sa novom pošiljkom (u međuvremenu 

ubio mu se brat – 2122 godine): 

06. 02. 1984.
Samobor

Dragi Miroljube!

Hvala vam na dobrome prijemu mojih portreta i mog 
stvaralaštva uopće, kao i na dobroj vijesti da će uskoro krenuti 
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izložba (kao svojevrsna akcija a ne manifestacija). Šaljem vam 
PORTRETE II, kao nastavak portreta, uz novine: teorijski članci 
kao sastavni dio stvaralaštva (iznijansiran i precizan kritički 
stav), i – tema smrti, kao sastavni dio života, jer kao što rekoh 
u punktu: ''za život i smrt izvor je isti: rođenje? а nema rođenja 
bez jedne dobre ševe, ili čak više njih, čime za sada završavam 
taj erotski ciklus portreta, i spremam (do ljeta) novi projekat vi
zualne poezije: BIJELO NA CRNOM, a u maju namjeravam 
napraviti LAND AND OBJECT ART EXHIBITI0N unutar 
ruševina staroga grada Samobora, sa katalogom – fotografijama 
svih radova – zahvata. Toliko za sada o tome. Srdačan pozdrav,

Marijan Čekolj
Lešće 15
41430 Samobor
tel. (041) 880039

*
Iz Španije pozivnica i propusnica za ARCO – Contemporary 

 Art International Fair of Madrid. 
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*
Sasvim slučajno prelistavajući Rečnik novih reči Jovana 

Ćirilova u Prosvetinoj antikvarnici, primetim da je uneo pojam 
signalizam. Deo definicije Ćirilov je prepisao od Svete Lukića 
(Mala enciklopedija). Zaključni deo je, međutim, pogrešan jer 
svodi signalizam na signalističku vizuelnu poeziju. Ta stara gre
ška s početka sedamdesetih uporno se, eto, ponavlja.

*
Fenomenologija se vraća stvarima, ali stvarima u doživlja

vanju subjekta.
Istražiti više načina kako da se poremeti poredak koji zati

čemo u standardnom jeziku.
Ka poeziji destruirane semantičnosti.

*
Matteo D’Ambrosio objavio svoj tekst SPECIFITA E 

CONVERGENZE DELL POETICA SIGNALISTA u napuljs
kom časopisu (listu) CITTA & CITTA no. 15, 20 gennaio 1984, 
pa dostavlja fotokopiju. Možda poslati Matteu Chinese erotism 
preko Bigza.

Ponedeljak, 13. februar 1984.

''Ima dana kad je povratak u život bolan i žalostan. Čovek 
napušta carstvo snova protiv svoje volje. Ništa se nije dogodilo 
osim što je čovjek spoznao da dublja i istinskija stvarnost pripa
da svijetu podsvijesti.

Tako sam jednog jutra i nehotice otvorio oči boreći se 
mahnito da se vratim u ono stanje blaženstva u kome me je san 
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bio prenio. Toliko sam bio ojađen što sam se probudio da umalo 
što nisam proplakao. Sklopio sam oči i pokušao ponovo utonuti 
u onaj svijet iz kojeg sam bio onako nemilosrdno izbačen, ali 
uzalud.''

(Henri Miler)

*
Bio do štamparije. Korice Štepa montirane su i knjiga je 

krenula u štampu. Obećavaju da će biti gotova do kraja nedelje. 
Ujedno dogovor za zbornik Signalizam – avangardni stvaralački 
pokret (raniji naziv Signal – 10). Pošto sam od Kulturnog centra 
Beograda dobio 70.000,00 dinara za štampanje, dogovorio sam 
se sa direktorom da za tu sumu objave šest tabaka zbornika (A5 
format) 96 strana u 400 primeraka. Nisam imao ni snage ni volje 
da idem i vidim uslove u drugim štamparijama. Sam ću vršiti 
korekturu, tehničko uređenje i uraditi korice za koje mislim da 
već imam rešenje.

*
Profesor makedonskog jezika na beogradskom Univerzi

tetu Vojislav I. Ilić zainteresovao se za signalizam. Pokazuje 
mi tekst ''Fonostilematska komponenta u poetskom jeziku ro
mantizma'', objavljen još pre dve godine, u kome pominje ''eks
perimentalnu radionicu srpske avangardne škole signalizam'' 
i poziva se na Spasoja Vlajića i njegove ''kompjutoeme'' iz 
Književne reči od 10. marta 1982. godine. Profesor je zadužen 
da održi jedno predavanje o signalizmu u klubu na Čukarici (on 
je inače s Banovog brda). Ima već pripremljen tekst od ranije sa 
analizama pesama iz Stepeništa na preko 30 strana. Pokazuje mi 
taj esej, obećava da će ga fotokopirati i dati mi kopiju. Tekst je 
uvrstio u knjigu koja mu uskoro izlazi u prištinskom Jedinstvu. 
Dajem profesoru, dirnut njegovom pažnjom, hrpu knjiga. 
Oduševljen je, jedva može da ih ponese. Za Algol, Tekstum, 
Čorbu od mozga, Chinese erotism i još neke uopšte nije znao. Po 
onome što mi je pokazao, očekujem od tog profe mnogo.

*
Oko šest hiljada britanskih pisaca primiće ovog meseca 

vladin ček na 365 dolara kao vrstu kompenzacije za to što se 
njihove knjige uzimaju iz biblioteka, čime se automatski smanju
je broj prodatih dela u knjižarama. Mada svota nije velika, zna
čajna je kao rezultat 30godišnjih napora britanskih autora da se 
izbore za svoja profesionalna prava.
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*
Iz Švajcarske (GenèvePeney) Günther Ruch šalje svoj 

izvanredan časopis CLINCH broj 3 posvećen u celini vizuelnoj 
poeziji. CLINCH me podseća na brojne časopise vizuelne poe
zije iz ranih sedamdesetih koje sam dobijao i u kojima sam 
sarađivao.

*
Živan u Dobrinjskoj. Želi da piše za prosvetnopedagoški 

zbornik svoje škole o mejlartu, pa sam mu dao materijale i po
kazao brojne antologije, časopise i mejlartističke kataloge. Na
pomenuo je da ovih dana treba da ode do Bandića radi dogovora 
oko disertacije.

*
Razgovor sa Slobom Pavićevićem telefonom. Koraci 11

12 (sa Kornhauzerovim tekstom) kasne zbog nekih nevolja u 
štampariji. 

Sloba se, inače, sve više priprema za potpun prelazak u 
svoje selo kraj Kragujevca. Gradiće kuću, farmu, napustiće posao 
u gradu i sasvim se posvetiti zemljoradnji i poeziji. 

*
''Najjednostavnijim riječima rečeno jedan pjesnik stvara 

izvjestan lingvistički sistem koji nije više onaj sistem jezika u 
kojemu se on izražava, ali nije ni sistem jednog nepostojećeg 
jezika: on unosi obrasce organizovanog nereda u jedan sistem da 
bi mu povećao mogućnost informacije.''

(Umberto Eko)

*
Crvi gladi. Crvi studeni. Po telu ti gmižu. Univerzalni prin

cip stvari. Voda snovidna. Iz oka izvire. Pomislio sam. Loviš vučji 
nakot. Zemlji žuč ispijaš. U žilicama. Pev sokova. Moćni vez 
belančevine. To je moj dah. Na vratu Oriona. Lovca oslepljenog. 
Poljubac moj. Klica crvenog groma. U zamku uhvaćena.

*
''Prestao sam da se zanosim i ludujem. Živeo sam za rad: 

to je postignuto. Ali zato sam se mnogo plašio smrti i užasavao 
svog tela koje bi me moglo izdati.''

(Čezare Paveze)
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Subota, 18. februar 1984.

Ovih dana poslao sam čitavu seriju postcards (sa vizuel
nom, gestualnom i šatrovačkom poezijom) na blizu stotinu do
maćih i dvetri strane (Kornhauser, Burkhart) adrese uz poruke 
THINK ABOUT SIGNALISM and Think about MailArt. 

*
Američki naučnici su obelodanili da će SAD u maju 1986. 

godine lansirati novu svemirsku sondu u pravcu Jupitera, naj
veće planete našeg Sunčevog sistema. Kako javljaju strane no
vinske agencije, sonda će nositi ime ''Galileo'' prema slavnom 
astronomu koji je daleke 1610. godine otkrio da Jupiter ima pri
rodne satelite – mesece. Sonda ''Galileo'' putovaće do Jupitera 
26 meseci i cilj je da Zemlji pošalje nove podatke o atmosferi, 
satelitima i magnetnim pojasevima Jupitera.

*
Moja opsednutost kosmosom i naukom i više je nego 

uočljiva u ovim dnevničkim beleškama. To je ona stara strast 
i vera iz šezdesetih godina, godina agoničkog, inspirativnog 
scijentizma. 

Iako je ona sve manje primetna u mojoj poeziji i poetici, 
vera u kosmičku budućnost čoveka, podgrevana novim istraži
vanjima i otkrićima, sve se više rasplamsava.

*
Prvi probni primerak još neuvezanog Štepa za šumindere.

*
U Cinephotou su konačno uradili osam fotografija u boji 

(30x40 cm), koje spremam za jesenju izložbu u salonu. Nisam 
bogzna kako zadovoljan kvalitetom izrade, ipak daću da mi 
naprave još desetak fotografija, među njima ''U cara Trojana 
kozje uši'', druga verzija iz 1979. (Bijeljina). Prva verzija ''Cara 
Trojana'' nastala je u banji Vrujci 1973, ali je zbog loših snimaka 
jedva upotrebljiva. 

*
Bruno Chiarlone javlja da je otvorio izložbu ''Mail Art in 

Valbormida'' u biblioteci Centro Studi ''A. G. Barilli'' u Carcareu. 
Conferenza – Audiovisivi – Mostre. 
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*
''Za duševnu ravnotežu je veoma značajno da postoje po

dručja pristupačna spontanim emocionalnim doživljajima. Stva
ralačke sposobnosti, na primer, mogu biti neka vrsta spasenja. 
Ako je njihovo izražavanje inhibirano, pa se analizom ili nekim 
drugim doživljajem oslobodilo, taj blagotvorni uticaj na povuče
nu osobu može biti tako ogroman da deluje kao čudotvorni lek.''

(Karen Hornaj)

*
Galerija ''Forma'' – Udruženje likovnih umetnika prime

njenih umetnosti i dizajnera Vojvodine:
''Pozivamo Vas na otvaranje međunarodne izložbe poštan

ske umetnosti MAILART OLIMPIJADA na kojoj izlaže 80 
umetnika iz 19 zemalja sveta. Otvaranje izložbe je u sredu 15. 
februara 1984. godine u 19 časova, a traje do 1. marta 1984. 
godine''.

Poziv mi je stigao na sam dan otvaranja.

*
Ubaldo Giacomucci iz Peskare šalje svoj časopis TRACCE 

(trimestrale di scrittura multimediale) No. 6 geunnaio, 1984. U 
časopisu: poezija, vizuelna poezija eseji, prikazi, prevodi.

*
U galeriji Sebastijan slike i crteži Džonija Reljića.

*
U MOON Gallery Berry Collegea u Mount Berryu 

(SAD) od 29. januara do 17. februara imao je izložbu Jere Lukins 
naslovljenu sa PRIMARY EVIDENCE.

*
Italijanski pesnik Nico Nappa šalje mi svoju zbirku Ho 

visto un asino volare sulle ali del sogno.

*
Denis Poniž prikazuje Chinese erotism u ljubljanskim Na-

šim razgledima od 27. januara 1984. Naslov ovog kraćeg prika
za: ''Konkretno in vizualno''.

*
Katalog galerije Sincron iz Breše sa devizom ''Aspekti 

programirane umetnosti'' od 1963. do 1984 (nastaviće se). 
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*
U CAFE POETES februara 1984. u Tarragoni (Tarragona – 

Španija): Safaris Imploren, Espais, Perduts, Francesa Ca.

*
Mejlart rad anonimnog umetnika takođe iz Španije (grad 

Reus).

*
Veoma dobar katalog iz Soluna sa mejl izložbe ''ΣXebia'' 

koju su organizovali grčki umetnici: Thanosis Chondros i 
Aleksandra Katsiani. Učestvujem s nizom mejlartista i avan
gardnih umetnika iz raznih zemalja. Od poznatijih imena s 
podugačke liste: Pierre Restany, Petasz Pawel, Lon Spiegelman, 
Crozier Robin, Guillerno Deisler, Higgins III, Clemente Padin, 
itd. 

Chondros i Katsiani pripremaju novu akciju sa zvučnom 
poezijom i upućuju nov poziv.
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*
Preko jednog prijatelja saznajem da je u štampi aprilski broj 

Književnosti sa tekstovima o signalizmu. Nabrojana su i imena 
autora: Bandić, Markuš, Milatović, Živković, Radoslav Đokić i 
Tautović. Nisam čuo da je u tom nizu pomenut i Kornhauzer, čiji 
je tekst takođe dat, što me je zabrinulo. 

*
''Za razliku od domaćeg paradajza, divlji južnoamerički 

paradajz ne napadaju štetni insekti. Stručnjaci koji su se zainte
resovali za ovaj fenomen otkrili su da listovi ove biljke ispuštaju 
hemijsku supstancu koja bukvalno tera sve štetočine u bekstvo.

U engleskom časopisu Priroda između ostalog stoji da je 
ovo prvi i jedini dokaz da i u biljnom svetu postoji nešto što 
odgovara hormonu koji insekti koriste za prenošenje poruka. U 
svakom slučaju, ovo otkriće poslužiće da se u laboratorijama, 
genetskim putem, domaćem paradajzu obezbedi odbrana od 
štetočina.''

*
Ohrabren čarolijom. Uspravno koračaj. Rastu deca. Iz ko-

renja. Iz munja. Grozdovi svetlosti. S ružom na usnama. Posma-
tram i vidim. Vetar i pupoljke. Polja. Zlatne raži. U osunčanom 
prostoru. Tvoritelje reči.

Petak, 24. februar 1984. 

Teheran saopštava da su trupe Islamske Republike, u no
voj ofanzivi, zauzele 40 kilometara protivničke teritorije i da 
su stigle do obala Tigra i Eufrata, a Bagdad tvrdi da su njegove 
jedinice odnele veliku pobedu. Hiljade poginulih na obema stra
nama.

*
Malezija, jedan od glavnih snabdevača razvijenih zemalja 

majmunima za naučnoistraživačke svrhe, uvela je petogodišnju 
zabranu daljeg izvoza ovih životinja pošto je obelodanjeno da 
se one koriste u nuklearnim i hemijskim eksperimentima i da se 
prema njima ponaša surovo.

*
ŽDERAČ ZVEZDA
''Gotovo u samom centru naše galaksije postoji 'monstrum' 

koji proždire zvezde kao da su lepinje, u stvari crna rupa za koju 
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se dosad samo pretpostavljalo da postoji, ali niko nije bio u sta
nju da to i potvrdi. To je najzad pošlo za rukom grupi astronoma 
Kalifornijskog instituta za tehnologiju koji su se za ovu svrhu 
poslužili ne normalnim teleskopom, već čitavom formacijom 
radioteleskopa instaliranih u pustinji Novog Meksika.

Kompleks teleskopa koji je dobio naziv El sokoro (po
magač) ima oblik ogromnog slova Y i raspolaže sa 27 para
boličnih antena uperenih u istom pravcu – u oblast udaljenu 
deset svetlosnih godina od centra Mlečnog puta. Antene imaju 
ulogu ogromnog radioteleskopa čiji je prečnik 28 kilometara. 
Astronom Mark Klose i njegove kolege uspeli su na ovaj način 
da utvrde postojanje čitave spirale zvezda obavijenih gasovima 
koje se slivaju u jedno mesto. Neki podaci se još proučavaju, ali 
američki astronomi potvrđuju:

– Ako u Mlečnom putu zaista postoji crna rupa, onda smo 
mi prvi uspeli da je snimimo!''

(Politika)

*
Završen Štep u štampariji ''Jaroslav Černi''. Preuzeo ceo 

tiraž od 500 primeraka i odneo ga kući. Sada predstoji mukotrpna 
prodaja da bar izvučem troškove štampe (3.500.000 starih dinara).

*
Popodne sa Rodoljubom i Šujicom na ručku u restoranu 

''Arhiv''. Rodoljubu se pojavila zbirka pesama Negrad u ''Narod
noj knjizi'', pa časti. Na koricama Negrada Bora Radović i ja 
sa odlomcima iz recenzija. Šujica čitavo vreme priča neke ne
moguće dogodovštine s A. Pom, ponajviše o njegovom neza
vršenom fakultetu. Valjali smo se od smeha.

*
Svratio do Književne kritike! Kako me tamo obavestiše, 

u broju 2 (martapril) idu tekstovi: Veselina Ilića, Kornhauzera, 
Pjera Garnijea, Adriana Spatole i Klausa Petera Denkera.

Početak ove godine s najavljenom Književnošću i zbor
nikom zaista impresivan.

*
U Poljskoj je na svet došla prošle godine 721 hiljada beba, 

što je najveći godišnji priraštaj stanovništva u zemlji u poslednjih 
pet godina. Ovo povećanje broja novorođenčadi dočekano je 
sa vedrinom i iznenađenjem, naročito posle ranijih procena o 
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smanjenom natalitetu. Prema sadašnjim predviđanjima, broj sta
novnika Poljske bi od sadašnjih 36 miliona trebalo do kraja veka 
da poraste na 40 miliona.

*
''Sir koji stoji dugo u hladnjaku postaje tvrd i neukusan. 

Ovakav sir treba potopiti u sveže mleko i ostaviti da stoji u njemu 
satdva, a zatim ga izvaditi i obrisati, pa će opet imati dobar ukus 
i svežinu.''

*
Marko Astorri iz Imole (Imola) kraj Bolonje šalje jedan 

original collage.

*
U snu vidim. Talase i hridine. Na besputom ostrvu. Zlatan 

grad. A ona. Kraj tebe. Nepomična. Nečujna. Venera. Fidijina. 
Izronila. Iz prozračne čistote. Grčkog jezika.

Ponedeljak, 27. februar 1984.
Sa D. raznosio Štep po knjižarama na potezu od Terazija 

do Studentskog kulturnog centra. Nolitova knjižara na Terazija
ma (Voja Jovanović) kupila je pet primeraka, knjižara SKZ 
(Srđan Studen) 10 i knjižara ''Pavle Bihali'' 10. U međuvremenu 
drugovima, prijateljima i rođacima prodao još devet primeraka. 

*
Poziv iz Budimpešte od Kluba mladih umetnika koji or

ganizuje međunarodnu mejlart izložbu:
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*
''Kineski naučnici, uvereni u postojanje snežnih ljudi, os

novali su prirodni rezervat za ova čovekolika bića, javlja Rojter, 
pozivajući se na pisanje lista Radnički dnevnik.

Dokazi o postojanju snežnog čoveka pronađeni su u pla
ninskoj oblasti Šenundžija u provinciji Hobej, gde se i osniva 
rezervat. Naučnici su pronašli tragove snežnog čoveka, snimili 
njegove otiske i pronašli mesta gde su ova stvorenja jela i 
spavala. U članku u Radničkom dnevniku navodi se da su tri 
člana jedne ekspedicije u ovoj oblasti videla jednog ogromnog 
snežnog čoveka.''

*
Janusz Byszewski iz Varšave poziva na izložbu ART 

ACTION FOR/WITH CHILDREN. (workshop, game, happe
ning, mailart, intervention, voormaning, etc). Poslednji rok za 
slanje radova maj 1984.

*
''Škripa vrata je veoma neprijatna, ali se može otkloniti 

ako se upotrebi ulje, kojim se obično podmazuje šivaća mašina. 
Jestivo ulje nije preporučljivo za ovu svrhu, jer se za kratko vre
me užegne i stvrdne i vrata ponovo počnu da škripe.''

*
Stigli Koraci 1112, 1983. s tekstovima Kornhauzera, D' 

Ambrozija i prikazom Brajkovića. Kod Kornhauzera niz grubih 
korektorskih grešaka koje menjaju smisao. U više navrata umesto 
eufonično stoji euforično. Kornhauzerova rečenica: ''Autor zbirke 
'Stepenište' je konzekventan u tome,'' u režiji korektora Koraka 
glasi ''Autor zbirke 'Stepenište' je konzervantan u tome'', itd., itd. 

*
Sedim u biblioteci. To je velika prostorija ovalnog oblika 

potpuno zatvorena, bez vrata i prozora, zatrpana knjigama od 
poda do vrha. Pri vrhu se sužava, nema tavanice, već okrugao 
otvor kroz koji se nazire zamračeno nebo puno zvezda.

U rukama držim Disovu knjigu izabranih pesama. Pre
listavam je. Zaustavljam se na stranici sa pesmom ''Možda spa
va''. Neizmerno sam voleo tu pesmu. Smatrao sam je magičnom, 
za mene, možda, još uzbudljivijom i potresnijom od Lazine  
''Santa Maria della Salute''.

Počinjem pesmu da čitam naglas. U početku polako i tiho. 
Onda čitanje ponavljam. Svako novo čitanje je brže i gromkije. 
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Tada se začuju zvuci. Ritmičko udaranje u zidove biblioteke koje 
prati  čitanje. Ovi zvuci postaju sve glasniji i brži sledeći ritam i 
jačinu mog glasa.

U jednom trenutku na vrhu prostorije, na otvoru, ukazuje 
se Disov lik: glava s raščupanom kosom, pogled unezveren.

Moj glas dok čitam pesmu ''Možda spava'' pretvara se u 
krik.

Budim se naglo, hvatajući rukama vazduh, uz grčevit jecaj.
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бабкен симоњан

прекинута молитва
ОПРОСТИ, МАЈКО

Опрости ми, мајко, лутње моје. Жалим,
Нисам био с тобом у твом задњем грчу,
Мада си чекала мој повратак. Али
Остаде без мене насамо са смрћу.

Можда ми суђено није било до ли
Да не гледам како гаснеш као свећа...
У далекој земљи вест сам која боли
Чуо у даљини тужној к'о несрећа.

Душу ми је тргла стара успомена,
О одласку твоме да мислим нерадо...
Остани у мени дивна, драгоцена,
Звезда сна постани озареног јадом.

Један трен си осмех била мом животу,
Ал' бескрајни суза лет се сад не мења,
Твоја светла душа несмирена, отуд,
Пали сад у мени кандило смирења.

Ко ће ме, сиротог, палог подржати,
Ко да ме избави кошмара што гуши?...
Само твоја светла душа може, мати,
Да осветли стазу спаљеној ми души.
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НА МОСТУ РИАЛТО

''На мосту, на Риалту, ја црновеђу сретох...''
К'о ехо у ушима звони твој стих, поето.

Сад ја на мосту славном стојим. А мноштво цура
пролази поред мене, лепих, складних фигура.

У очима им љубав и живот, к'о у причи...
Али на црновеђу ниједна да заличи.

Много година прође, а још дан онај траје,
и можда црновеђа старица постала је.

Можда је спомен топли, али и горки крила,
сетила се поете коме је лепа била?

Ако је ван живота, нек сјаји душа њена.
Љубав је прошлих дана – безгрешно драгоцена.

Постоје успомене, и није све пропало,
камени мост још памти њено лако стопало.

На мосту славном и ја девојку спазих једну,
можда и она тражи љубав сећања вредну?

Чаробно осмехну се, не црнка као она,
сјај расу, па к'о звезда оде пут небосклона.

Две девојке су прошле мостом Риалто, знам.
Једна одавно, друга – малочас. И обе сан.

ГРАНЧИЦА

Београдској балерини 
Ашхен Атаљанц

Раскошна сала. Ту, обгрљен сјајем,
Седим, у првом реду: то су чини!
Грациозноме плесу сав се дајем,
Тој црнокосој девојци на бини.
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Танкопаса је, прелепа и плаха,
Гранчица наша ту не пресушила,
Јер корени јој сежу до Арцаха,
До древне земље, до самог Шушија.

У бајковитом Арцаху је Шуши,
А у Србији стасала је она,
Ал' носи нешто јерменско у души
И зов предака, срцем, од искона.

О, како лако, грациозно плеше,
Сала се пуни зраком Јерменије.
Плес и тапшање у једно се сплеше,
К'о да је Арцах над салу надвијен.

С аплаузима, док сала одзвања,
Та гандзасарска звона су се слила,
Јерменска вила публици се клања,
Развијајући светлост белих крила.

Она је душом у Арцаху своме
И сјајем увек зов предака буди.
Мада језиком припада другоме – 
Јерменско срце куца јој сред груди.

Арцах – јерменски назив за Нагорни Карабах.
Шуши – град у Нагорном Карабаху.
Гандзасар – манастирски комплекс основан у Карабаху у13. веку.

БЕЛА НОЋ

У Петрограду празник света, и бела ноћ се пробудила,
Предивна бела ноћ сањиво трепти у срцу и грудима.

Разјапе чељуст сви мостови, све један лепши од другога,
И к'о да сплићу славолуке наде сред неба, сред убога.

Крај моста ћутке стоји она, скупила косу и усташца,
Лепа, с грудима чврстим стоји, и с очима к'о два сунашца.
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К'о да зрацима сунца светле њена коса и околина,
Сунчаним својим осмесима миришу пламен и топлина.

Гордим је стасом опијала мостове, реку, ћув у жбуњу,
И тек када се окренула – тад примети да зурим у њу.

И сплетоше се два погледа, скривена до тад још у нама,
И примакох се до ње тихо, да не остане тако сама.

И погледа ме јаснолика к'о да би нешто прословила,
И згрејаше се моји прсти на трен у њеним длановима.

О, како је ноћ снена била, та бела, скупља и од века...
Светла ноћ, али и девојка, и срца страст, и мост, и река.

На петроградском небу само месечина се мазно јави,
Звезда не беше... Осим, можда, оних, блиставих од љубави.

А прекрасна и вечна Нева пушта за валом вал да мине...
Успомену о белој ноћи односи, ћутке, у даљине.

МОРЕ И СПЛАВАР

Ти си – као море, чисто, безобално, ја заљубљен пловим,
сањам твоју љубав, твоју врелу ватру на водама овим.

Твоји вали луди нека ме милују загрљајем, снима,
дај ми гутљај воде да овлажим непца у мојим устима.

Дај да се замотам у дубину твоју, дај недра где горим,
дај ми да пронађем драгоцену шкољку, и да је отворим.

Дај ми да је нађем, ал' само за себе, да је имам дуго,
дај да усрећимо, дај да испунимо собом једно друго.

Дај ми да дохватим из чудесне шкољке чудотворни бисер,
дај да ме залуди, дај да не остане живот мој бесмислен.

Ти си – као море, чисто, безобално, ја заљубљен пловим,
дај да пловим тобом, да ме ватром спалиш у водама овим.
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ПРЕКИНУТА МОЛИТВА

Сенима мог деде, 
свештеника Тер Хачатура

Смртоносна тридесет и седма
скривала је пут што наду буди,
и о смрти вест, зла и победна,
куцала је о двер светих људи.

Јутро мирно што се сунцем злати,
док се деда молио сред храма,
прекидоше незнани џелати,
прекидоше крвавим рукама.

Стргоше му с груди крст у блато,
реч се следи усном истог трена,
од молитве оста крик, и зато
оста нема и недоречена.

Душом увек спокојан и јасан,
и сад дрхтим к'о од неке редње,
и постаде он жртва ужаса
из крваве тридесет и седме.

Можда сад је негде сред Сибира,
са зимама страховитим спојен?
Без гробнице оста, и без мира,
своје земље никад удостојен.

Са срцем од молитве и ране
Тер Хачатур наш је издисао,
а џелат је крвљу прао длане,
док је тамјан горко мирисао.

У срцу је светлост невидима,
за њом оде нетрагом далеким,
ал' док вере неумрле има,
постојаће и повратак неки.

Да, повратак душе непредане,
и повратак молитвеној зори,
да крст згажен у тлу не остане,
да се одјек наше песме ори.
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Свете, што си неправедни полом,
док час правде, суда, не победи,
песма моја, умешена болом,
нек постане надгробник мом деди.

Препевао са јерменског:
Владимир Јагличић
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марија васић-каначки

три песме
УВЕК

Враћам ce
увек
на место злочина
место где се наши
одбегли младежи
љубе
у космичком
зрењу

УТОНУЋЕ 

Залудно је
тонемо

ширимо равнице у зеницама
хватамо лептире за лет
од једног трептаја
преливају се колена

залудно је
тонемо

знамо да гутљаја нема
и кад вода истече
и кад бол постане пресушен
тресет у танком грлу
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тонемо
осећаш

обљубљена неман
клизи
низ груди мајске девице

МИНИМАЛИЗАМ СЛУХА

Замишљам како
неко уклето хуче
у стуб
у шупљину
затичем пастире
који у прекидима
дишу дувају
дишу дувају
спасавају
од дрводеља
љуљашке
наглувих песама
пењем се уз ланац
првог гласа
професор музике каже
то је сециран алт
на стаклу
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стојан бербер

сомборски записи
јануар, 1983.

У новосадском Дневнику објавио је књижевни кри
тичар и песник Зоран М. Мандић прошлог месеца приказ 
мојих књига поезије Раванград и Који ме прате под на
словом ''Лирика о Сомбору''. Похвално. Добијам чланак 
тек сада. Пише Мандић да је Раванград симбол ''једне рас
кошне архитектуре људског духа'', а да је збирка песама Ко-
ји ме прате пластичнији ниво песничког говора и ''много 
слојевитије и снажније литерарно штиво''.

А у Сомборским новинама о песничкој књизи Који ме 
прате писао је и професор књижевности и библиотечки 
радник Радивој Стоканов. Чланак носи назив ''Чаролије Ра
ванграда'', а у тексту се налазе и следећа запажања:

''Књига Стојана Бербера јавља се као фин песнички 
дијалог с претходном песниковом књигом – апотеозом Ра
ванграду ('Раванград') – тематизовањем завичајних мотива и 
трагањем за његовим златним прахом.

У потрази за чаролијом Раванграда песник је исписао 
два круга песама, Мостонгу и Костиће, и тако већ насловима 
ових целина наговестио правце својих слутњи – докучити 
корене бајке о Раванграду, о песнику Santa Maria della Salute, 
о Вељку Петровићу, о Авраму Мразовићу…

Мало је стихова у циклусу Мостонга који не опомињу 
на пролазност људског бивствовања и смрт. Тајна живота 
и смисао постојања тако, запретени пастелним бојама ло
калног колорита, јављају се као дубљи и доминантнији слој 
читавог циклуса...
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У циклусу Костићи испољено је, пре свега, песниково 
мајсторство дијалога са својим славним претходницима – са 
Вељком Петровићем на нивоу његове равничарске поетике: 
'по језику му полегла равница / у срцу његовом / препелица 
пева', с Митом Поповићем на биографском нивоу: 'крај 
је у земљи / ако није у лудилу', с једном песмом, као с Ко
стићевим 'Дон Кихоту'. Ова последња, живошћу стихова и 
духовитошћу поенте, заслужује, по нашем мишљењу, да се 
посебно истакне... 

У поплави неукусно опремљених књига, графичко ре
шење збирке песама 'Који ме прате' заслужује такође пажњу. 
Патинасти сјај њене насловне странице у маниру старих, за
борављених 'ансихткарти', још један је складан звук у Бер
беровој раванградској кантилени''.1

*
У Сомборским новинама опет је посвећено много 

простора економској стабилизацији. Мере Савезног извр
шног већа не дају праве резултате, а слабо се одвија и по
литика заустављања сувишних и сумњивих инвестиција по 
општинама. Пише новинар: 

''Битка за стабилизацију је главна битка овог времена. 
Водимо је на сваком месту – у сваком дому и породици, у 
свакој фабрици и на свакој њиви, у свакој школи, свуда где се 
живи и ствара''.

Што је много, много је. Засићен сам таквим порукама, 
па прелиставам стару преписку, враћајући се, опет, Рашку 
Димитријевићу. У свом писму из новембра 1975. године 
обавештава ме да је прочитао моју антологију сомборског 
песништва Светлосна изворишта. По свом обичају, хвали 
књигу и предговор у њој. Потом наставља револтом против  
Домета:

''Ви погађате да је реч о мом тексту о Рилкеу, који је 
штампан аљкаво, са многим грешкама и нечијим нестручним 
интервенцијама. Тих 'цветова' има – 50. Има ту, драги мој 
Стојане, испуштених слова и речи, замењених слова, греша
ка које реченици дају други смисао (нпр. уместо БИЛО ТАКО, 
одштампано је БИЛО ТЕШКО; уместо КАМИНИ – КАМЕНИ; уместо 
1) Р. Стоканов, Стапарац пореклом, наметнуо се и не само сом

борској средини приљежним књижевним радом. Пре свга 
вишегодишњим уређивањем Домета, а потом и књигама ко
је је нaписао или уредио, пазећи увек добро на поузданост 
коришћених података. Акрибичан писац.
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ПОЧЕТИ – ЗАЧЕТИ, уместо ЧИНИЛО МИ СЕ – ЧУДИЛО МИ СЕ!!! два 
пута ЈО уместо ЈА... не наводим даље да Вас не замарам, а себе 
не растужујем и не револтирам опет). Па је неко, због уште
де на хартији, али зар је то довољно оправдање?, избацио 
пет звездица које одвајају моје одломке различитих садржа
ја – а празан простор иза текста показује да је хартије ипак 
било довољно да се не пређе на другу страну! Па је опет тај 
неко, вероватно главни уредник, наслов главног Рилкеовог 
дела 'поправио', верујући да ја не познајем деклинацију и да 
сам од оних који говоре и пишу Пјер Лотија, Жан Жиродуа, 
Луј Цијуа, дакле, без имена у генитиву, тако да сад наслов 
гласи ЗАПИСИ МАЛТЕА ЛАУРИДСА БРИГЕА док је правилно да 
име ЛАУРИДИС буде без 'а', јер је непроменљива допуна пре
зимена''.

Тако се љути стари професор, писац романа (припо
вести, како сам каже) Ка висинама и ћутању, у којем на 
минуциозан начин описује своје несвакидашње доживљаје 
алпинисте.2 А ја му отписујем да ћу прекор пренети главном 
уреднику и да ћу, ако буде потребно, убудуће лично бдети 
над његовим текстом.

Шта ли сад ради професор, муче ли га бриге о нашој 
расклиматаној и несрећној држави, као и многе од нас,  
или је реума све надвладала, удружена са годинама које је 
множином натоварио на плећа, а подноси их филозофском 
стрпљивости и уз помоћ пријатеља који га не заборављају? 
Мада главни терет – скраћење неминовности одласка – не 
може нико да преузме и мора да се носи без обзира колико 
коме био тежак.

Требало би да се професору јавим писмом. Телефоном 
је то теже учинити јер му је и слух ослабио.

*
У НИНу је објављен чланак новосадског књижевни

ка Лазара Бојановића, у коме напада Душка Роксандића, 
досадашњег председавајућег Председништва Савеза књи
жевника Југославије, и његов интервју у истом недељнику, 
када је Роксандић прекорно говорио о нашим сепаратизмима, 
а с надом у југословенство.
2) Роман је писан 1946. и 1947, а штампан је 1982. године. Ис

тинит догађај, освајање врха Јаловца на Алпима од тројице 
пријатеља алпиниста, уз реалну опасност од страдања, десио 
се 1938. године. 
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Неочекивано, Бојановић га напада са аутономашких 
војвођанских позиција. Дрско. Као да му је неко из руко
водства покрајинског дошапнуо да то уради. И да ће бити 
штићен, ако и сам буде нападнут. Не дају се аутономаши, 
жилави су, бране себе у федерацији. Федерација им је донела 
републичка овлашћења. А ко се на добро навикне, тешко од 
њега одустаје. Власт је сласт, стара је народна поштапалица.

Написао сам одговор у одбрану Душка Роксандића и 
послао НИНу под насловом ''Реч је о нечем другом''. НИН 
га је и штампао у целости:

''У прошлом броју НИНа књижевник Лазар Бојановић 
реплицира на делове интервјуа Душка Роксандића, бившег 
председавајућег Председништва Савеза књижевника Југо
славије, јер је себе препознао у Роксандићевим речима.

Не поричем Бојановићу право да се брани, али у Рок
сандићевом интервјуу најмање је реч о самом Бојановићу. 
Реч је много више о нечем другом.

Зато и немам намеру да побијам Бојановићеве аргумен
те да на Кубу није носио само књиге војвођанских писаца (он 
довољно јасно каже да је сам одабрао чије ће књиге понети), 
нити да се посебно осврћем на његово необјашњиво тврђење 
да се опет прозива Војводина (зар о Војводини смеју да 
говоре само Војвођани?).

Роксандић је говорио о начелним стварима, о заједни
штву у књижевностима Југославије, о потреби јачег југо
словенства, а Бојановић је нашао да се лично правда чак и 
онда кад је јасно да не може појединац одлучивати шта се 
као југословенско представља у иноземству.

Роксандић је казао само оно што сви писци добро зна
ју. О томе се не једном говорило на састанцима Друштва 
књижевника Војводине (а не Удружења књижевника, како 
пише Бојановић).

Зна се, наиме, да годинама опстојава пракса да писци 
иду у иностранство у разнима делегацијама, најчешће по 
принципима републичких (и покрајинских, дакако) кључева 
и да, на жалост, тамо понекад заборављају да се према 
домаћинима треба да односе као чланови југословенске а 
не своје републичке или покрајинске заједнице писаца. Зна 
се, такође, да се међународна размена писаца често обавља 
без јасних и јединствених критеријума о начину избора де
легација, да се делегације често упућују без јасног плана и 
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програма и да нам та размена зато и није плодотворна колико 
би могла бити.

Чак се и извештаји са пута понекад подносе само ло
калном, тј. републичком друштву.

Сарадња се обавља преко републичких и покрајинс
ких комисија за међународну сарадњу, јер таква комисија 
при Савезу књижевника Југославије и не постоји. Њену 
улогу обавља Председништво Савеза, али је јасно да то 
није то. Како у таквој ситуацији, при таквој организацији, 
у којој има подоста елемената конфедеративности, водити 
југословенску књижевну политику у међународној сарадњи?

Био сам лично у ситуацији да видим чланове студијске 
групе који се понашају као изданци својих републичких 
удружења, који су о југословенском савезу писаца говорили 
пред домаћинима као о формалном савезу, а истовремено 
нису у страну земљу донели чак ни своје књиге а камоли 
туђе.

О томе да нам је према страном свету потребно више 
југословенства, а мање војвођанства, србијанства, босанства 
итд. јасно је многима.

О томе је реч.
О томе је, мислим, говорио и Душко Роксандић, али 

изгледа да Лазар Бојановић све то види из неке друге пер
спективе, па зато на крају своје одбране и написа оно ружно, 
а данас чак и опасно 'без вас можемо'''. 

Сомборци ми честитају на чланку. Посебно новинар и 
писац Миодраг Миленовић. И пријатељ Јован Стричевић.

Кажу да је добро написан, на линији југословенства.
Ја, међутим, знам да се неће свидети војвођанској поли

тичкој врхушки.

*
Лепе критике и приказе доживљава тек објављена по

етска књига Не сан, у којој пратим пут једног малишана од 
Македоније преко централне Србије до Војводине, и то све у 
току Другог светског рата.

У Сомборским новинама Радивој Стоканов, који је 
написао предговор за књигу, каже на крају свога чланка: ''На 
питање које су перспективе револуционарне поезије данас 
и у будућности, решење које нуди ова књига је у једној од 
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могућности – укрштању духа традиције и духа модерности''.
На Радио Сомбору о истој књизи казује Давид Кецман 

и следеће:
''Помак у новом искуству презентован књигом Не сан 

је у томе што до максимума разобличава некад приметну 
границу између прозног и поетског казивања. Иза песме са 
стихом у слободној форми следи поетскопрозни запис че
сто занимљивији од песме...

Стилом врсног документаристе Стојан Бербер написао 
је дело за које мислимо да је најбоље остварење у његовом 
иначе богатом списатељском раду''.

А професор Александар Владисављевић пише у својој 
рецензији:

''Без патетике и декларативности, у стиху и поетској 
прози, песник, на својеврстан начин, преплиће сублимира
ни стих и ненаративну прозу; одблесак стиха смарагдно се 
расипа у прозном песничком сазвучју. Све ратне измаглице и 
грозоте, снове и неснове, визије и туге ова поезија подиже у 
висине, у изрешетане, али неоскрнављене борачке заставе''.

На крају, после анализе сва три циклуса, додаје:
''Тако говори Бербер у својој књизи, која је необична и 

по форматској структури, која је нова и по начину певања, 
која, најзад, представља значајан тренутак у развоју војво
ђанске литературе са тематиком из револуције''.

И ја, као аутор, мислим да је то једна од бољих књига 
које су изашле испод мог пера.

*
Састанак Председништва Кардиолошке секције Вој

водине одржава се у Сремској Каменици, на Институту за 
кардиоваскуларне болести, у кабинету амбициозног, просе
дог и лепоречивог професора Светислава Трифуновића, који 
је изабран за председника. Асистира му млади секретар и 
његов асистент Василије Топалов, витак и окретан.3

Дневни ред подугачак.
Највише се задржавамо на односу са Српским лекар

ским друштвом и његовом Кардиолошком секцијом. 

3) В. Топалов је касније постао професор кардиологије, али се показао и 
као занимљив књижевник, који  с подједнаком љубављу пише и песме 
и романе. Његови књижевни наступи увек су праћени ведром атмос
фером и музиком. 
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Питање и даље опстојава: јесмо ли ми самостални, или 
смо део републичког удружења?

Хоћемо ли се осећати као део Републике Србије, или 
ћемо бранити освојене аутономашке позиције? 

Да ли ћемо поштовати закључке српског Централног 
комитета Савеза комуниста о потреби већег заједништва, 
или ћемо се правити да они и не постоје, односно да их ту
мачимо како коме одговара, уверени да се и пре њих радило 
ваљано и да су они тек празна папирната прича?

Зар смо пошли ка разрешењу урушавања сопствене 
републике, па застали као да се ништа није десило и као 
да је све нормално, иако се недавно састанчило дан и ноћ и 
жестоке речи говориле? 

Зар ће и српски лекари подржавати политику разједа
ња српског националног бића?

Поново инсистирам да смо део републичког друштва, 
да са Кардиолошком секцијом Србије треба тесно да сара
ђујемо, а други учесници разговора да смо самостални и 
да је Кардиолошка секција Србије за нас као и свака друга 
републичка секција.

Ја – да је Војводина део Србије, други – да је Војводина 
аутономна.

Никако да се сложимо.
''Ужас'' (ужа Србија) у главама појединаца само је су

сед Војводини. С којим треба разговарати на равној нози.
Неки лекари, који имају мишљење слично мојем, не

одлучни су у исказу, нејасни, не би хтели да се јавно оп
редељују. Знају да то може бити опасно по њихове каријере. 
Биће политички евидентирани да су против Војводине.

Практично остајем усамљен у својој тврдоглавој 
упорности.

Радиша Станић, познат као упоран борац за своје 
ставове и као човек који воли да много пита и образлаже, 
поново тврди да смо независни у односу на Кардиолошку 
секцију Србије.

Лекар из Врбаса, горштачког црногорског лика, не
кад студентски активиста, сада успешан кардиолог, опет 
неопредељено ћути. 

Професор Трифуновић, човек стасит и леп, који је 
познат по томе што приљежно прати новости у светској 
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кардиологији, али и по томе што у предавањима зна да 
буде опширнији од пожељности, остаје стрпљив и тактич
но неутралан. Покушава да помири обе стране. Да му се не 
приговори да је централиста или аутономаш. То на крају и 
чини: оставља расправу без јасног закључка. 4

*
Миро Вуксановић, Зоран Мандић и ја гости смо у 

Јакшићевој кући у београдској Скадарлији, где је органи
зовано сомборско песничко посело поводом 150годишњице 
песниковог рођења. Крећемо после подне мојим аутом, цр
веним ''стојадином''.

Већина гостију књижевне трибине – пијана. Бука и вика. 
Од домаћина при пуној свести само су Предраг Богдановић – 
Ци и књижевни критичар Ђорђе Јанић.

Вече отвара песник Милисав Крсмановић. Затим Бог
дановић – Ци казује понешто о сомборској култури, која му 
није непозната, па предаје реч мени. Говорим импровизовано 
о историји књижевне речи у Сомбору. Користим своје знање 
из књиге Светлосна изворишта. Радио сам неколико година 
на њој, читао све што ми је било доступно у вези са темом 
још док сам специјализирао интерну медицину у Београду, 
седео у Народној библиотеци Србије, недалеко од стана у 
којем сам пребивао, одабрао најбитније песнике  од 18. века 
до данас, написао предговор и биографије писаца, прибавио 
њихове фотографије. Довољно да могу у сваком моменту да 
о истој теми казујем опширно, причајући о Ивану Југовићу, 
Мити Поповићу, о Вељку и Лази, а да се не понављам и да 
публици не будем претерано досадан.

Потом препуштам реч Вуксановићу, који казује о сада
шњој сомборској књижевној ситуацији. Наравно, највише 
пажње посвећује часопису Домети, чији је главни уредник.

Ђорђе Јанић говори о прозним књигама Вуксановића 
(Горске очи) и Кецмана (Леђ), а Ци о песничким књигама 
Бранке Огар, Зорана Мандића и мојој (Не сан).

4) С. Трифуновић (19222003) је био гост Сомбора септембра 1987. годи
не, поводом прославе 20годишњице рада Кардиоваскуларног диспан
зера, када је одржао у свечаној сали Скупштине општине  предавање 
о леку лопиону. Овом писцу испричао је занимљиво запажање  после 
''демократских'' промена 2000. године. Рекао је: ''Промениле се улоге 
не само у политици, већ и у стручном и научном раду – сада асистен
ти воде визите, а професори око њих трчкарају''.
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Вуксановић чита прозу, Мандић песме, а ја поезију из 
Не сна.

Млад човек са тамбурицом пева песме о Сомбору. И 
овом приликом је незаобилазна ''У том Сомбору'', спевана из
међу два светска рата од младог Буњевца Блашка Марковића.

Вуксановић се после читања смешта у публику, поред 
рођака којег је препознао.

Неки пијанац, стојећки, непрекидно омета приредбу 
глупим упадицама, па га Крсмановић силом одстрањује.

Неки постарији човек је нервозан и бучан, због чега га 
средовечна домаћица Борка држи шаком за уста, да не би 
говорио.

Неки слушаоци извикују имена песника из публике. 
Траже да и они читају. Песник, мени непознат, устаје, ре
цитује своје скромне стихове. Глас му се једва пробија кроз 
галаму.

Општа гужва!
Време одмиче. Публика зове Радомира Андрића да и 

он чита своје песме. Андрић се учтиво захваљује, каже да је 
дошао да чује госте, и остаје да седи у публици.

Ја вичем, у дословном смислу речи, е да би ме чули, 
још три песме, из збирке Који ме прате.

Понашам се и ја као публика.
Цика траје.
Дим од цигарета и куцкање чаша.
Неко пита под каквим условима стварају сомборски 

писци.
Оглашавам се гласно, иронично: под тешким!
Постарији човек хоће да прочита своје стихове, са ис

крзане хартије коју извлачи из искрзаног џепа, али никако да 
нађе наочаре, па остаје недоречен.

Вече завршавамо после два сата тако што и Богдановић 
и Крсмановић одрецитоваше своје стихове, а Зоран Мандић 
се после свега захвали публици.

Пописмо по безалкохолно пиће, па кренусмо око де
сет сати за Сомбор. Ноћ је, зима је, али је пут сув. Возим 
пажљиво, идемо брзо.

Нисмо много задовољни како је све протекло, али нека 
се и то десило.
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Успут нам Миро Вуксановић прича своје догодовшти
не из младости, у црногорској Крњој Јели. Забавља нас да не 
заспимо.

фебруар, 1983.

Врши се политички притисак на Божу Деспотовића, 
директора Позоришта, да откаже извођење Чеховљеве дра
ме Галеб, а на редитеља и претходног директора Николу 
Петровића – Пецу, који је недавно због ''Голубњаче'' макнут 
са места уметничког директора Српског народног позориш
та у Новом Саду, да откаже режију.

То је казна Пеци што подупире ''Голубњачу'' и оставља 
је на репертоару Српског народног позоришта упркос 
политичкој осуди да је непријатељско дело, које шири шо
винизам. Не помаже му што је за свој досадашњи рад добио 
значајна признања и што је и новосадско и сомборско Позо
риште подигао на значајне висине.

На састанку у сомборском Народном позоришту, са 
глумцима, није усвојен предлог да се Пеци, као режисеру, 
да отказ. Глумци бране свог некадашњег управника и свог 
пријатеља. Тиме бране и уметност као такву. 5

У Општинском комитету Савеза комуниста било је 
речи о ''Голубњачи''. Према Сомборским новинама, гост Ми
лован Шогоров, члан Председништва Покрајинског комите
та, указао је да многи слободу стваралаштва поистовећују 
са анархијом. Видоје Кулић, лекарпулмолог, рекао је да  
расправа о ''Голубњачи'' ствара забуну у јавности и да на
писи у дневној штампи немају већу вредност од обич
ног надмудривања позоришних критичара, а Јосип Кулић, 
инжењер и досадашњи председник Комитета, закључио је: 
''Морамо одлучно устати против свих покушаја насртаја на 
тековине наше револуције, посебно на братство и јединство 
наших народа и народности. У том смислу дајемо пуну подр
шку акцији Градског комитета Новог Сада и борби против 
национализма и других антикомунистичких тенденција...''

Уз учешће Комисије за идејнополитички рад и ко
муниста из културе одржано је потом саветовање на тему  
''Идејнополитичка кретања у култури''.

5) Н. Петровић је ускоро нагло преминуо. Кажу, од срчаног удара који је 
зарадио због политичког прогона. Сомбор се Н. Петровићу ипак оду
жио: Позориште је поставило његову бисту у фоајеу, а мали трг испред 
Позоришта добио је његово име.
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Опет је било највише речи о ''Голубњачи'', о којој су 
присутни могли дискутовати, јер су уз позив добили и драм
ски текст ''Голубњаче'' Јована Радуловића, писца пореклом 
из Книнске крајине.6

На саветовање су дошли и Вукашин Лончар, члан Пред
седништва Централног комитета Србије, некада политич
ки функционер у Сомбору, и Јанко Дрча, извршни секретар 
Председништва Покрајинског комитета Војводине. Обојицу 
добро знам. Лончара из својих гимназијских дана, кад је тек 
приспео у Сомбор из Бачког Брестовца као млад полити
чар, а млађег Дрчу још из дечачких дана, из заједничког нам 
Станишића, у којем смо дерали по прашини сељачке опанке 
и панталоне.7

Присутни су осудили ''Голубњачу'', а неки и сомборску 
представу ''Раванград''. О томе је Давид Кецман написао оп
ширан извештај у Сомборским новинама. Што је сведочан
ство о једном времену. И људима у њему.

Уводно излагање имао је Будимир Влаисављевић, про
фесор, извршни секретар Комитета. Навео је да постоје 
бројни проблеми у култури: у издавачкој делатности има и 
дела ''сумњиве вредности'', верске манифестације у Бачком 
Моноштору и Бачкм Брегу посвећују се клеронационалисти
чким писцима Стипи Бешлину и Анти Јакшићу8, организују 
се ходочашћа у Рим и на Свету Гору, неприхватљиве су пору
ке ''Голубњаче'', Савет сомборског Народног позоришта није 
се састао четири године. Итд.

Раша Спасојевић, професор, рече да је један од кључних 
задатака уметности стварање здравог човека: ''За такве наме
ре требају 'Кадињаче', а не 'Голубњаче'. 'Голубњачу' нисам 
гледао, али сам је читао. Она говори, поручује да Хрвати и 
Срби ни данас не могу заједно. Нема у њој ни једног пасу
6) Ј. Радуловића сам упознао касније. Помагао је српски народ у Крајини 

у време насртаја Туђманове власти. Био је и гост Учитељског факул
тета у Сомбору на књижевној трибини, а био сам и ја његов гост у Би
блиотеци града Београда, где је директоровао. Висок и крупан, одавао 
је утисак неистрошене снаге. 

7) Ј. Дрча, психолог, Далматинац, завршио је Учитељску школу у Сомбо
ру, а потом, након студија психологије, радио као професор Педагош
ке академије. Красиле су га сталоженост и промишљеност. Са јавне 
сцене отишао је након пада аутономашке власти и наставио да ради у 
својој професији.

8) Меланхоличне песме Стипе Бешлина, младог Бачкомоношторца, рано 
преминулог, заступљене су у мом зборнику сомборске поезије Свет-
лосна изворишта. Песме Анте Јакшића, Загрепчанина, рођеног у Бач
ком Брегу, углавном религиозне, нисам унео у зборник.
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са да га упамтиш по лепоти, него само да се престравиш. 
Са 'Голубњачом' се терају неке чудне игре и очигледно је да 
су режисери 'Голубњаче' вешти људи. 'Голубњача' је наук и 
нама који је нисмо гледали, ни тапшали јој''.

Лазо Цветићанин, стари политички радник, поставио 
је питање како је ово дело могло да се уопште нађе на сцени 
Српског народног позоришта.

Ђуро Милошевић, члан Председништва Социјалисти
чког савеза, био је мишљења да се ''Голубњача'' могла по
јавити и у Сомбору да редитељ Никола Петровић није оти
шао из нашег града. Сада му је поверена режија Чеховљевог 
''Галеба'', о чему је одлучивао ужи круг људи, мимо Савета у 
проширеном саставу.

Милан Видовић, искусан политички радник, осврнуо 
се на сомборску представу ''Раванград 1900''. ''Нама је при
лично подваљено 'Раванградом'. По мом мишљењу, то није 
Вељко Петровић, то није историјска истина о Војводини 
тог доба, то није Раванград 1900. већ алузија на наше вре
ме... Нисам за забрану, али ако се пропустило нешто што је 
друштво раније требало да учини, тада сам за забрану''.

Јосип Кулић је поменуо, као оптужбу, да је Радивој 
Цветићанин, извршни секретар Централног комитета Срби
је, против акције новосадских комуниста тврдећи да је пред
става далеко од сваког национализма.

Вукашин Лончар је своју реч завршио већ знаним пре
мисама: ''Не можемо правити компромисе са оним идејно
политичким снагама које су против социјалистичког са
моуправљања, равноправности наших народа и народности, 
братства и јединства и програмских опредељења Савеза ко
муниста Југославије у култури и стваралаштву''.

А у закључцима су се нашле и ове оптужујуће тврдње 
на рачун позоришних људи и редитеља Николе Петровића, 
који сада режира ''Галеба'' (или ''Галебњачу'', како се поне
ко шали):

''Неразвијено самоуправљање у Народном позоришту 
у Сомбору омогућило је продор нама туђих утицаја... У уло
зи редитеља појављује се лице које од ове средине није до
било моралнополитичку подобност за функцију директора 
Позоришта''.

Нико се није нашао на саветовању да објасни да није 
проблем у драми, већ у животу. У међунационалним односи
ма у држави. Који нису за хвалу. Напротив.
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И у поновном буђењу усташтва., након ''маспокрета'' 
из седамдесетих година.

И у цепању српског националног бића по југословен
ским поцепаним територијама.

И у забораву који се српском народу намеће.
Мене, не случајно, општински политичари нису позва

ли на састанак. Можда је то и добро. Они знају и без тога 
шта мислим.

Прочитао сам накнадно драму ''Голубњача''. Добио сам 
је у фотокопији. Иде од руке до руке. Сваки писменији чо
век од културе жели да је прочита и да је сам оцени. Ја у дра
ми не видим националшовинизам. У њој је, нажалост, пра
ва слика Далматинске Загоре. Пресликани живот, натурали
стички.

*
Одржан је нов састанак Централног комитета Саве

за комуниста Србије. Нападнута је штампа, пре свега НИН, 
Дуга, донекле и Политика. Замера им се лош приступ наци
оналном питању. Да се не супротстављају довољно национа
листичким идејама. Нападају се и писци Антоније Исаковић 
и Добрица Ћосић. Као од раније познати српски национали
сти.

Такве дискусије изазивају у народу велико изненађе
ње, особито међу интелектуалцима. После сукоба са аутоно
машким руководством Војводине, очекивало се да ће се дати 
подстрек јачању заједништва и јединству Републике Србије, 
а не да се и оно мало српске националне свести потире и 
тиме олакшава опстанак војвођанског сепаратизма.

Очекивало се да ће Србија пружити подршку и ''Голуб
њачи'', а испада да Србија губи битку са Војводином, чији су 
политичари листом против ''Голубњаче''. Па испада да Бео
град треба да брине о проблемима у својој кући а не да гледа 
преко Дунава и да уређује Војводину.

Тешка и несигурна времена.
И нејасна.
Пат позиција у врховима власти чини да се људи повла

че у себе, са смркнутом надом у  сутра. Несигурно руковод
ство Србије губи и оно мало поверења које је таман почело 
да заискрава.
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Моји пријатељи се теше речима да политика греши у 
нападима на писце: што више напада, дело пишчево више 
се чита.

*
У Градској библиотеци промовисане су одједном три 

моје збирке песама: Раванград, Који ме прате и Не сан. 
Тако се штеди и време и новац.
Говорили су о књигама магистар Драгољуб Гајић и Ра

дивој Стоканов. Стоканов похвалио прве две, а Гајић кази
вао о трећој као изузетно добро осликаном рату из дечије 
перспективе.

*
У Новом Саду, у Великој сали Матице српске, одржава 

се делегатска Скупштина Друштва књижевника Војводине.
На самој Скупштини долази до сукоба између Лајоша 

Пинтера, који поново оптужује писце Мађаре да стварају 
кланове, и Ђуле Фехера, који одговора да Пинтер годинама 
понавља своје недоказане оптужбе, а у неким стварима и ди
ректно лаже.

Не мирују ни Срби.
Књижевник са борачким ореолом Јоца Михајловић, у 

годинама прве старости, испоснички сув, напада књигу Дра
гана Думитрова Топли оброк, а успут и Исаковићев Трен, 
Драшковићев Нож и Радуловићеву Голубњачу, приговарају
ћи им националистичку димензију.

Одговара му Војислав Деспотов, авангардан писац, 
уредник у Радио Новом Саду, добро забрадатио, стрпавајући 
Јоцу у политичке и књижевне маргиналце. Ни име му, на
мерно, неће да помиње.

Јоца је увређен.
На интервенцију председника Ђуре Лаћака да се говор

ници међусобно не дискредитују, страсти се стишавају.
Давид Кецман излази за говорницу и оштро тражи да 

се Сомбору надокнаде трошкови организације Скупшти
не Савеза књижевника Југославије. Истовремено се зала
же да јачају везе између Председништва нашег друштва и 
секција писаца у војвођанским градовима, јер их сматра 
недовољним.

102



Домети

Донекле ублажавам Кецманов финансијски захтев го
ворећи да се надам да за трошкове неће бити проблема, да ће 
се подмирити, а што се тиче веза са секцијама, рекох да су 
оне постојале и до сада, али да писци морају сами изборити 
свој статус у општинама, да се не би догодило да о култури 
суде људи који са културом немају никакве везе.

Стеван Вребалов предлаже да лист Писац, будуће 
гласило новосадске књижевничке секције, које је пред из
лажењем, буде уједно и лист Друштва књижевника, кад већ 
Друштво није успело да покрене свој часопис. На његов 
предлог, међутим, нико не реагује, па се не зна да ли се при
хвата или не.

За новог председника Председништва изабран је, како 
сам и претпостављао, Бошко Ивков, нежан лиричар, изни
као испод шињела Црњанског. Добар песник, чији су стихо
ви натопљени војвођанским и стапарским локалним мири
сима, али његовим избором јачају позиције аутономаштва у 
нашем књижевничком удружењу.

*
Срећем на улици сликара и вајара Павла Блесића, свог 

некадашњег наставника. Добро грађен, меких црта лица, ваз
да добро расположен, он цвркутаво разговара о Станишићу 
у којем је у младости службовао и који му је остао у лепој 
успомени. Присећам се радо како сам од њега добио одлич
ну оцену из ликовног васпитања, ја – који нисам баш много 
талентован за сликарство. Пошто се ближио крај школске го
дине, а била ми потребна добра оцена из ликовног како бих 
био скроз одличан, ја одлучно седнем код куће и као домаћи 
задатак насликам темпером сопствену собу, бацајући сло
бодно боју по великом листу хартије, смештајући кревете и 
ормане, сто и столице по просторији као да их смештам по 
звезданом небу. Наставник Блесић кад је видео у школи, на 
часу, моју рукотворину, рече да то нисам насликао ја, да је то 
вероватно урадио неко други. Незадовољан и увређен, одго
ворио сам гласно да сам ја аутор и да ми нико није помагао. 
А  наставнику, кад је видео моју одрешитост, и одлучну од
брану, није ништа преостало него да ми упише чисту петицу. 
Што сам, наравно, добио и као закључну оцену.

Паја се тога, наравно, не сећа, али и не негира догодов
штину.
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*
У Сомборским новинама излази мој фељтон о позна

том здравственом просветитељу Милану Јовановићу – Бату
ту, Сремскомитровчанину, који је у другој половини 19. века 
живео у Сомбору и као млад лекар покренуо 1880. године  
Здравље, лист за лекарске поуке народу, како пише у подна
слову, заправо први српски популарни лист о здравственој 
проблематици, штампајући га двонедељно и екавском ћи
рилицом и, засебно, ијекавском латиницом, како би био радо 
читан и у српским и у буњевачким кућама. Здравље је пре
нео и у Црну Гору, у коју је отишао да ради као начелник са
нитета, а потом и у Београд, где је ускоро изабран за профе
сора хигијене на Великој школи, а потом био главни заговор
ник оснивања Медицинског факултета и његов први декан.

У Сомбору је Батут већ заборављен.
Као и многе друге величине што се у провинцији гур

ну у прашину и блато, да би биле ближе нози која их отурује.
Нема података о њему ни како је као лекар пролазио у 

овој тада великој вароши, ни с ким се дружио. Покушавам да 
откријем у којој је кући становао, како би се могла поставити 
на њу споменплоча, али је и такав податак непознат. Нема 
о томе ништа ни у Историјском архиву, где би требало да се 
чувају подаци значајни за сомборску варош.

Али, коме је заправо важно где је живео, спавао и радио 
у 19. веку један млад лекар, са чудним надимком – Батут?

Остају само нагађања да није случајно дошао баш у 
Сомбор 1878. године, када се увелико градила нова велика 
болница на Апатинском путу, која је, заслугом лекара Ђорђа 
Максимовића, завршена исте године када се појавило и Ба
тутово Здравље.9

Батут је у свом листу био и издавач, и уредник, а заси
гурно и главни текстописац, који је користио разне псеудо
ниме. Из таквог листа приредио сам избор његових текстова 
за штампање у облику књиге, па Сомборске новине преносе 
написан предговор.

Занимљиво је да, расправљајући о потреби добре неге 
болесника, Батут предност даје жени у поређењу са мушкар
цем:
9) Ђ. Максимовић (18381881) је син познатог и заслужног сомборског 

лекара  Василија Максимовића (рођеног у Риђици), а брат му је док
тор Ника Максимовић, правник и политички трибун. Максимовићи су 
били у роду са Коњовићима. Претпоставља се да је за Ђорђа била уда
та Олга, Костићева рођака (сестра). 
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''Крај болесника треба моћи, и знати, и издржати... 
Ако се запитамо, ко може испунити све те захтеве, морамо 
признати да их човек не може. Жена, једина жена схвата у 
својој природи толико разноликих својстава да сасвим одго
вара овом позиву. Жена је умешна, жена је блага и што ру
ком ухвати увредити неће; жена је дурашна, бистра и оштро
умна; жена је пријатна, жена зна преговарати, жена је одана, 
жена се зна претварати и заговарати, жена је управо једина 
која може бити добра и поуздана нудиља''.10

(Из већег рукописа ''Сомборски записи'')

10) Бисту М. Ј. Батута урадио је новосадски  стоматолог и вајар Влади
мир Јокановић (пореклом Црногорац), а изливена је и постављена, уз 
ангажовање овог писца, у дворишту сомборског Дома здравља.
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СУОЧАВАЊА

владета јеротић

молитва и/или психотерапија
Ако се подсетимо четири основне људске потребе: 

потребе за укорењеношћу, за припадањем, за идентитетом 
и за оријентацијом, као и могућности њихових изопачења, 
злоупотребљавања, све до болесних психичких манифесто
вања, не изгледа тешко сагласити се да су ове потребе брига 
и религије и психијатрије (психотерапије). Такође се није 
тешко сагласити са тим да су људи у све четири поменуте 
основне потребе данас озбиљно оштећени, можда у првом 
реду због губитка традиције и са њоме – религије. Људи све 
мање могу данас да рачунају на таква поуздана спољашњa 
средства која би им донела сигурност, ослобађање од страха 
и неизвесности. Отуд се све чешћe чује питање, подједнако 
значајно и за психотерапеута и за духовника: какав смисао 
има живот, да ли гa уопште има и, практичније питање: 
коме се у невољи радије обратити: психотерапеуту и/или 
духовнику?

Када говоримо о болестима данас, било је познато, 
још од времена Хипократа, да човек представља једин
ство тела, душе и духа. Циљ медицине и лечења у њој, бар 
њених талентованијих представника, одувек је била тзв. 
холистичка медицина (подсећамо да je ''холизам начело да 
се појединости психичког живота увек морају проматрати у 
склопу психичке целине''). Можда бисмо каo најисправнијег 
представника холистичке медицине данас могли означити 
психосоматског лекара прожетог знањем и искуством о 
суштини тзв. психонеуроендокриноимунолошког система.

Поставимо основно питање: када човек осети да je 
болестан, психички или физички (али већ смо чули да не 
може постојати физичка или психичка болест у човеку, а 
да није јединствена болест: психосоматска, односно сома
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топсихичка) – да ли он тражи помоћ и од кога је тражи? 
Када је реч о нашој средини, уопштено говорено, болестан 
човек тражи помоћ од лекара, од врача и духовника, или од 
све тројице. Може вам изгледати чудновато ово што ћy вам 
сада рећи (али то већ одавно није чудно), наиме, дешава се 
све чешће да болестан човек, иако свестан да је болестан 
(некад већ дуже време) – не тражи помоћ! Зашто је не тра
жи? Не заборавите да сам ја већ много година психијатар 
и психотерапеут (аналитичар, ФројдЈунгове оријентације), 
па вам зато могу и морам одговорити – опет за многе нешто 
необично – наиме, да људи који знају да су болесни, а не 
траже помоћ за ту болест (овако нам кажу светски познати 
психотерапеути, али све чешће и школовани хришћански 
духовници) они, несвесно (некад и свесно) сматрају да су 
због нечега криви, отуд и треба да трпе болест, или су нар
цистички уверени да болест могу сами да излече.1

Окренимо се другој страни и здравог и, нарочито, бо
лесног живота савременог човека. Реч је о духовној страни 
човековог бића, о његовој потреби разговора сa духовни
цима, као и о природној човековој потреби за молитвом (не 
треба изједначавати духовни разговор са чином исповести).

Да ли је потребно говорити о вредности молитве за 
коју су знали, у најразличитијим видовима, готово сви на
роди преисторије и историје, све до данас? Човек као да је 
увек знао и/или и веровао у Бога (богове) и у молитву. По
сле веома дугог времена приношења жртве боговима, као 
покушај њиховог умилостивљавања (па и људских жртава), 
од времена хришћанства, добили смо директно од Исуса 
Христа језгровиту и разговетну молитву за свакога и за сва
ко време – молитву ''Оче наш''.

Последњих година, у америчким болницама, вођене 
су бројне и брижљиво урађене студије које су показале да 
активно бављење религијом неког човека овога заштићује 
или смањује могућност обољевања од психосоматских бо
лести, а у случајевима разбољевања или хируршких интер
венција, опоравак протиче брже и успешније. Нарочито су 
били импресивни резултати испитивања, у једној великој 
болници у Вашингтону, и то на већем броју болесника (бли
зу две хиљаде), која су показала да је опоравак религиозних 
болесника после хируршких операцаја упадљиво био бржи 

1) У више махова писао сам о самолечењу као могућем, али ретком 
процесу оживљавања у себи тзв. архетипа спасиоца, који збиља 
помогне да човек савлада и најтежу болест.
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у поређењу са нерелигиозним пацијентима – при чему су 
молитве играле битну улогу. Још је веће чудо изгледало што 
су молитве помогле не само када се болесник сам молио, 
већ и када су се други за њега молили. Европски скептици, 
и међу лекарима и међу неким теолозима, траже да се оваква 
испитивања понове и у неким европским болницама како би 
се уверили у тачност америчких истраживања.

За хришћане две хиљаде година – питање остаје ко је 
стварно хришћанин – нису били потребни докази о стварном 
деловању молитве не само у време болести већ и у другим, 
по живот опасним ситуацијама. (Зар је било мало примера 
да су се и тзв. атеисти, у критичним животним ситуацијама, 
први пут у животу молили, некад са успехом!).

Већ је било речи о cpeћнo изабраном изразу ''архетип 
спасиоца'', који К. Г. Јунг смешта у дубине несвесног живо
та човека, а који треба, у случајевима животне опасности 
активирати. Остаје питање како? Па, свакакo и молитвом, 
ако је она искрена, дубоко верујућа, скоро вапијуће бого
тражитељска.

Закључак

Буђење и доживотно неговање најстаријег архетипа у 
колективно несвесном свих људи, његовог хомо религиосус, 
у заједници са вођењем моралног живота који негује најглав
није хришћанске врлине, јача отпорност организма против 
болести и то преко његовог психонеуроендокриноимуно
лошког система. У случају разбољевања, религиозна пракса 
оболелог помаже бржем опорављању или и потпуном оз
дрављењу и од најтежих телесних болести, док у случаје
вима хроничних или и неизлечивих болести чврста хриш
ћанска вера у смисао болести, и њену лековиту очишћујућу 
вредност омогућавају релативно благ и миран крај умирућег 
хришћанина. 

Доживотно неговање ''религиозног човека'' у себи пру
жа таквом човеку доживотну могућност буђења ''архетипа 
спасиоца'' (који ће једном, кажу, моћи бити и локализован у 
мозгу од неурофизиолога).

На питање из наслова овог реферата: Молитва и/
или психотерапија – ако одговор није већ индиректно дат 
у току излагања овог рада – мојој сумњи (на основу мог 
дугогодишњег психотерапеутског искуства, а и искуства 
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двадесетогодишњег предавања на Теолошком факултету 
у Београду предмета који се зове: Пастирска психологија 
и медицина) – нема места. Психотерапеутски разговори 
и духовни разговори (искусног, школованог хришћанског 
духовника) не искључују се. Ако је психотерапија ''помоћ у 
развоју'', духовни разговор је ''помоћ у вери''.

Сматрам да је дошло време да се на почетку 21. ве
ка, бар када је реч о западноевропској цивилизацији и кул
тури (којој сигурно и ми са Балкана припадамо) отпочне 
са премошћавањем све опасније провалије која вештачки 
дели у човеку његову природну потребу за вером, али и за 
знањем и сазнањем; његову потребу за бољим упознавањем 
себе (путем и психотерапије и духовних разговора). Овакви 
покушаји приближавања религије науци и обратно треба 
да долазе са разних cтрана; оне религијске (од хришћанске 
цркве), философске, нарочито уметничке и, наравно, од 
науке (зашто толико заоштравања односа еволуционизма 
и креационизма када је Тајна живота и смрти и даље свуда 
присутна?)

Kaко и зашто живети морално и етички ако нам се 
живот учини бесмисленим?
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арон гуревич

зашто нисам византолог?
Да ли рад у зборнику у част научника мора нужно да 

буде научан? Зар није могуће прекинути са традицијом и 
написати нешто лично, посебно будући да је овај зборник 
посвећен човеку са киме сам био у пријатељским везама 45 
година? Након једног таквог раздобља, надам се да смем да 
оставим по страни формалну етикецију не проузрокујући 
увреду у намери да пружим нека биографска или полуби
ографска запажања. Ипак, пошто уредници овог зборника 
нису тражили од мене да пишем о животу и делу Алексан
дра Каждана, једина особа о којој могу да пишем са разум
ном тачности и знањем јесам ја сâм. Ипак, верујем да моје 
саопштење може да буде од некаквог занимања за свечаност 
у Кажданову част. На многе начине моја судбина била је и 
његова: судбина генерације совјетских историчара који су 
започињали своје каријере непосредно након Другог свет
ског рата. 

Требало би да почнем са објашњењем питања постав
љеног у наслову. Оно се појавило зато што сам, уствари, за
почео своју каријеру, барем у ембрионалном ступњу, као ви
зантолог док је мој први ментор био Александар Каждан. 
Претпостављам да он неће имати ништа против да ме пра
ти на овом путовању у нашу младост. Такође се надам да 
ће мојим колегама изван Совјетског Савеза ова сећања бити 
занимљива: историја совјетске интелигенције, нарочито 
њених научника, још увек није написана, а број сведока неу
мољиво се смањује сваке године. 

Било је то пре много времена и неке појединости су 
вероватно промакле из мог сећања, али је целовита слика 
догађаја још увек јасна. Почињем са малом дигресијом. За
право, моје успомене се састоје углавном од дигресија од 

111



Домети

главне теме. Изгледа да је таква природа жанра. 
Као студент московског универзитета, сматрао сам да 

је веома тешко да изаберем област специјализације. Био сам 
''ванредни'' студент, тј. слушао сам наставу док сам друг
де радио и повремено сам био присутан на универзитету. 
Стога, иако једва да сам познавао било кога од академског 
особља, ипак сам морао да изаберем на чију ћу се катедру 
уписати. Мојој одлуци помогла је случајна епизода која је, 
пошто је коначно постала очигледна, одредила ток мог жи
вота. Девојка на години испред мене, дала ми је овај савет: 
''Шта год радио касније, мораш пре свега да стекнеш добро 
образовање. Пријави се за семинар професора Неузихина 
на катедри за средњовековну историју. Не постоји бољи на
ставник на Историјском факултету''. Положио сам испит из 
средњовековне историје претходне године и прочитао неко
лико књига о тој теми, па сам прихватио њен савет и уписао 
се код професора Александра Јосифовича Неузихина. 

Четрдесетих година 20. века катедра за средњовековну 
историју била је, несумњиво, најбоља на факултету. Има
ла је истакнуте научнике и одличне, посвећене наставнике. 
Били су то руски интелектуалци хумане, хуманистичке и ху
манитарне традиције који су задржали своје вредности не
дирнуте упркос ужасима совјетског живота током 20, 30 и 
40тих година. Наравно, постојали су истински научници и 
истинска интелигенција и на другим катедрама, али нигде у 
толикој концентрацији. 

На челу катедре био је Јевгеније Алексејевич Космин
ски, еминентан стручњак за аграрну историју Енглеске у 
13. веку. Његов најближи колега и пријатељ био је стручњак 
за касније раздобље енглеске историје, Владимир Миха
илович Лавровски. Било је и других аграрних историчара: 
Александар Јосифович Неузихин који се специјализовао за 
рани Средњи век, нарочито за Франачку државу и Немач
ку, и Николај Павлович Грациански који је писао о историји 
Бургундије. Вера Венијаминовна СтоклицкајаТерешкович 
предавала је историју средњовековних градова; историју 
Француске у позном Средњем веку предавали су Сергеј Да
нилович Скаскин, Фаина Абрамовна КоганБернштајн и Бо
рис Федорович Поршњев и њихова дела о Француској у 17. 
веку и данас се често цитирају. Мојсеј Мендељевич Смирин 
предавао је историју Немачке у 15. и 16. веку. 

Утицај ових појединаца на нас није био само научни, 
већ и (можда углавном) етички. Над катедром је лебдео дух 
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покојног Дмитрија Мојсејевича Петрушевског, најзначајнијег 
научника, историчара Енглеске, аутора Устанка Вата Теј-
лора и других дела, човека чији су списи одисали апсолут
ним интегритетом и независношћу духа – ретким и драгоце
ним квалитетима за оне године. Петрушевски је учио обоји
цу мојих наставника, Неузихина и Косминског. 

Било је и млађих наставника. У то време је њихова уло
га била мање очигледна. Коначно, неки од њих, активни за
говорници партијске линије (Нина А. Сидорова, Александар 
И. Данилов, Јуриј М. Саприкин, Зинаида В. Удаљцова, Алек
сандар Н. Чистозвонов) уништили су стару катедру која се 
дегенерисала у своју некадашњу антитезу, и у духу и у суш
тини. Ова тужна приповест завређује да буде испричана са 
више појединости, али не овде. За сада сам начинио довољну 
дигресију. 

Уписао сам се у семинар Неузихина и Косминског. Сва
ки је имао посебности и квалитете. Неузихин је сигурно био 
бољи за развој стручних вештина. Није штедео своје време и 
био је изразито предусретљив према свакоме од својих студе
ната. Његово дуго кашњење у завршетку докторске тезе (то 
је друга, виша истраживачка дисертација) било је већином 
услед његове непрестане активне бриге за студенте основ
них студија, студентеистраживаче и младе научнике. Он нас 
је учио вештинама анализе текста и детаљног читања.

Космински је био мање укључен у рад својих студена
та. Он је више штедео себе и своје време. У првом реду и пре 
свега, био је истраживач и мање се занимао за наставу. Када 
је био изабран за редовног члана Академије наука, једва да 
је био више доступан. Већину времена проводио је у својој 
дачи (Стаљин је некада имао обичај да даје даче академици
ма и писцима, службеној елити). Али и од повремених сусре
та са њим ја сам много добио јер сам учио од најбољег науч
ника. Након малог оклевања одлучио сам да рад на завршној 
години студија пишем под његовим надзором. Тема је била 
''Вилани на поседима опатије Ремзи у 13. веку''. 

Космински ми је једном саопштио да би желео да, на
кон што дипломирам, останем и истражујем под његовим 
менторством. Био сам задовољан и захвалан. Ипак, Кос
мински је рекао да може да гарантује моје прихватање као 
студентаистраживача само ако напустим историју Енглеске 
у корист области у којој је тада постојао ''мањак'' истражива
ча – историје Византије. 
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Током деценија која су претходиле револуцији визан
тијске студије су цветале у Русији. Затим је предмет почео да 
пропада да би након Другог светског рата ситуација постала 
озбиљна. Космински није био византолог, али је преузео од
говорност за обнављање дисциплине. При Историјском ин
ституту академије у Москви успостављено је византолош
ко одељење. Стање је било толико поразно да су власти при
стале да запосле Јеврејина (током тих година било је потпу
но немогуће да Јеврејин научник из домена хуманистичких 
дисциплина пронађе посао у главном граду). Тај Јеврејин 
је био Александар Каждан. Годинама је Каждан морао да 
предаје на провинцијским факултетима у Иванову и Великој 
Луки иако су његова породица и дом били у Москви и упркос 
чињеници што је у Русији практично немогуће озбиљно ис
траживати Средњи век у било којим другим библиотекама, 
осим оних у Москви и Лењинграду.   

Био сам млад и сложио сам се са предлогом Космин
ског. Мислио сам: ''То је, Византија''. Почео сам да учим кла
сичан грчки и да читам изворе. Прилично брзо сам и пре
вео и објавио један или два чланка, а Каждан и ја смо по
стали пријатељи. Давао ми је савете и уводио ме у проблеме 
изучавања Византије. Он је још увек био студентистраживач 
и, попут мене, био је без стварног ментора: Космински није 
покушавао нити намеравао да се укључи.

У јесен 1946. започео сам последипломске студије. 
Формалности везане за упис трајале су пуних девет месе
ци. Прво сам био примљен, потом избрисан са списка попут 
свих других Јевреја чије је присуство сматрано уношењем 
нереда у совјетску историографију и њеном деградацијом. 
Био је то прелудијум за трагичне догађаје у борби против 
''буржоаског објективизма'' и ''неутемељеног космополитиз
ма''. Доцније је антисемитизам могао да штити себе са ети
кетом ''антиционизма'', али је тада морао да се преруши на 
другачији начин. Суштина је била иста. 

Нећу се упуштати у анализу ''виших идеја'' којима се 
можда руководио ум ''оца нације'' Стаљина. Њему је веро
ватно било потребно жртвено јагње. Међутим, они који су 
спроводили његову вољу – локални партијски функционе
ри, академски чиновници, истраживачи и универзитетски 
наставници – имали су јасне мотиве. Осим жеље да рев
носно гледају у очи својих шефова или да покажу прстом 
у друге пре него што то други ураде њима, њихов провидан 
циљ био је да се дочепају нечијег доброг посла и унапре

114



Домети

де своју каријеру. Они се нису бринули о средствима и по
ступали су безобзирно према неписаном моралном кодексу 
интелигенције. Било је много, много таквих ниткова у ака
демском и универзитетском животу. 

Професор Аркадиј Сидоров (тек први пример који ми 
пада на памет) водио је клеветничку кампању против акаде
мика Исака Минца који је обављао мноштво важних дуж
ности. Сидоров се постарао да Минц буде осуђен и от
пуштен, а Минцове административне дужности припале 
су њему. Сећам се једног разговора са Минцом не дуго пре 
ове изненадне промене у његовом животу (требало би да ка
жем у загради да је промена била привремена: неколико го
дина касније он је био рехабилитован. Нећу рећи ништа о 
његовим научним и другим квалитетима, али се испоставило 
да је Минц ''незадржив''). Разговор је био подстакнут мојим 
искључењем (заједно са многим другима) дан након што 
сам био уписан као последипломски студент. У присуству 
трећег лица тражио сам објашњење од Минца: ''Ово је отво
рен антисемитизам и ја протестујем''. Сем других функција, 
Минц је тада био један од званичних управника историјског 
одељења Академија наука. 

Неколико дана касније Минц ме је позвао у редакцију 
Историје грађанског рата (којом је председавао) и разго
варао са мном о теми ''пријатељства међу народима''. Суш
тина његовог говора била је да у нашем друштву нема нити 
може да буде антисемитизма. Недуго после тога Минца је 
прогутао Сидоров и његови другови и са стидом се присећам 
осећања суморног задовољства: као да сам замишљао да ће 
Минц сада бити приморан да схвати колико је био наиван. 
Наравно, није била у питању наивност. Минц је једноставно 
желео да избегне могућност да буде оптужен да је признао, 
па и прећутно, у присуству неког Гуревича, да је антисеми
тизам могућ у Совјетском Савезу. Наравно, није га требало 
довести у тај неугодан положај али сам био млад, глуп и не
искусан и још сам био повређен неправдом. Током година 
неправда је постајала све чешћа. Хвала богу, она никада није 
постала сасвим уобичајена. 

Приличан број научника био је истеран са Историјског 
факултета, док су зилоти пробијали свој пут ка врху. Одељење 
средњовековне историје изгубило је професоре Неузихи
на и КоганБернштајна. Отпуштање Неузихина по себи је 
представљало непоправљиви губитак, али је ускоро и Кос
мински, мој други учитељ, такође отишао упркос чињеници 
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што је био чистокрвни Словен. У ствари, Нина Сидоро
ва је преузела одговорност и за одељење универзитета и за 
средњовековну секцију Историјског института Академије 
наука, а старији професори су били потиснути у позадину. 

Била је то сцена која је почела да се одиграва (и као 
и обично будућност баца сенку на садашњост) док сам по
кушавао да се упишем на последипломске студије. Поло
жио сам пријемни испит и са неколико својих вршњака на 
Историјском факултету био сам примљен на основу препо
рука Косминског, Неузихина и других. Чим сам био примљен 
на последипломске студије, успротивио се президијум Ака
демије наука. Президијум је као оправдање посегао за ре
шењем Историјског института док се одлука института по
зивала на одлуку президијума. Био је то зачаран круг из кога, 
изгледало је, да нема излаза а није било ни запослења. Ака
демик Космински покушао је да упути ствар председнику 
Академије, Сергеју Ивановичу Вавилову (брату великог ге
нетичара Николаја Вавилова, који је погинуо у Стаљиновим 
затворима), али је Вавилов одбио да га прими. Једина прео
стала могућност била је писмена жалба ''врховној власти''. 
Нико није могао да предвиди како ће да реагује Стаљинов 
секретаријат. Тамо је већ било жалби од људи који су, по
пут мене, постигли највише оцене на пријемном испиту и 
добили добре препоруке од наставног особља, али којима 
је ипак био одбијен приступ последипломским студијама 
једноставно и очигледно зато што су имали јеврејска пре
зимена. Свака жалба такође је била одбијена ''тамо горе'', 
али су оправдања била различита. Међу онима којима је био 
забрањен приступ била је и супруга мога пријатеља Мусја 
Каждан. 

Имао сам среће. Вавилов је неочекивано позвао Кос
минског и дозволио да ја будем уписан на последиплом
ске студије. На неки начин, писмо је било делотворно. Так
ва је благост цара: непредвидљива и необјашњива логичким 
појмовима и мотивима нижих бића. 

Различита интерпретација постаје ми очигледнија док 
размишљам о свом потоњем животу. Свако има судбину, а 
мени је судбина подарила срећу. Та добра срећа одређивала 
је и моје научне активности и моју академску каријеру. Она 
је била искушавана много пута. Од свих који су били избаче
ни, само сам ја био враћен назад да обавим истраживање на 
последипломским студијама. Касније, након завршетка моје 
тезе када нисам могао да се преселим у Москву, већ сам се 
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уместо тога нашао у Калињину (старом Тверу) држећи на
ставу историје у Педагошком институту, директор института 
је два пута покушао да ме удаљи са посла и у оба наврата по
шло ми је за руком да сачувам свој положај. А то је било по
четком 50тих година, у веома лошем раздобљу обновљене 
кампање антисемитизма. 

Често су ме критиковали због мојих чланака и књига. 
На састанцима и у штампи оптуживали су ме као антимарк
систу и ревизионисту. Ипак је критицизам долазио након 
што би мој рад био објављен. Наравно да је било тешкоћа 
и ја сам трпео због критика, али сам успевао да објавим све 
што сам написао, док је неколико мојих пријатеља и колега 
трпело присилно ћутање тиме што им није било дозвољено 
да објављују.

Има мноштво примера моје среће. 
Моја књига Проблеми порекла феудализма у западној 

Европи налазила се код издавача 1969. када је министар 
образовања Руске федерације Александар Данилов говорио 
на великој конференцији о историографији на московском 
универзитету. Данилов је био медиевиста и ученик профе
сора Неузихина. У својој беседи напао је неке своје колеге 
као ''структуралисте''. Убрзо након тога његов говор био је 
објављен у Комунисту, теоријском часопису централног ко
митета Комунистичке партије. Ја сам био једна од главних 
мета његових погрда и, након појаве чланка, био сам отпуш
тен са Института за филозофију Академије наука. 

Написао сам оштар протест и био примљен на Исто
ријски институт, а један од уредника Комуниста је тражио од 
мене да напишем понешто за часопис о структуралним мето
дама у историјском истраживању. Одбио сам да сарађујем са 
тим часописом. Што се тиче моје књиге о пореклу феудализ
ма, критика Данилова била је усмерена на моје раније члан
ке о истој теми, но, ипак је главни уредник у издавачкој кући 
Виша школа још увек имао храбрости да изда књигу. Њена 
појава проузроковала је бес. Управник Више школе био је 
смењен са дужности. Професори Одељења за средњовековну 
историју и Одељења за руски феудализам једногласно су 
осудили књигу због њеног ''антимарксизма'' и ''подређености 
буржоаској историографији''. Студентима је било забрањено 
да користе књигу. Тешко да сам могао планирати бољу ре
кламу за своју књигу!

Други пример моје среће односи се на књигу Кате-
горије средњовековне културе. Преведена је на многе језике 
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мада је тек пуки случај заслужан што она уопште постоји. 
Рукопис је био приређен када је издавачка кућа Искуство до
било нову управу. Именован је нов шеф и прво што је учи
нио, било је да затражи да види рукописе, практично све које 
би потом забранио. Распитивао се за мој рукопис, али му је 
млада жена која га је приређивала одговорила: ''Гуревичева 
књига је већ у штампи''. У ствари, рукопис се још увек нала
зио у фијоци њеног стола. Нови шеф није наваљивао и књига 
је била објављена. Судбина ми је наменила срећу. 

Све ово десило се у будућности. 
У пролеће 1947. био сам примљен као студентистра

живач усавршавајући се у историји Византије. Ово је, за
иста, било поље моје прве академске препирке. Проучавао 
сам Прокопијеву Тајну историју и започео сам да оспора
вам теорију коју су заступали поједини совјетски византоло
зи према којој је сукоб између фракција у циркусу за време 
Јустинијана представљао израз ''класне борбе''. Прихваћена 
идеја била је да су плави и зелени представљали различите 
класе у византијском друштву и да је то објашњење за побу
ну Ника. Читање извора без предрасуда оставља мало сумње 
у то да је теорија изведена из мало доказа. Нисам тражио по
себну заслугу у писању о њеној непоузданости, али се до
бро сећам огорчења потврђених византолога, који су гле
дали на моју критику као на покушај подривања ''најбољих 
достигнућа прогресивног марксистичког изучавања Визан
тије''. Наравно, мој чланак није био објављен. 

Другачији је био одговор на моју анализу надгроб
них натписа на византијском гробљу у Корикосу у Малој 
Азији. Тему ми је предложио Каждан. Писати о томе ко
лико је занатлија тамо било сахрањено и поделити их по 
занимањима – то је доносило похвале.

Ипак, дуго пре тога изучавање византијске историје по
чело је у мени да побуђује једно растуће нерасположење, па 
и неку врсту меланхолије. Да бих ово објаснио, морам начи
нити још једну дигресију. 

Већ сам поменуо да сам током неколико првих годи
на на универзитету имао само магловиту представу о томе 
шта бих заправо желео да радим: мој долазак на Одељење 
Историје западне Европе у средњем веку било је у великој 
мери случајно и неочекивано. Сада морам да објасним за-
што нисам знао коју област историје желим да истражујем.

Утисак неодлучности није у потпуности тачан. Ја сам 
имао посебне намере. Сматрао сам да је најважнији предмет 
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истраживања, који је био и најмање истраживан, било со
вјетско раздобље руске историје, и изнад свега, историја Ко
мунистичке партије. Уложио сам знатан напор у сакупљање 
стенографских записника и бележака са партијских конгре
са након револуције. Током 40тих и 50тих година такви до
кументи су били класификовани готово као забрањена ли
тература. Озбиљно сам намеравао да се удубим у ове теме 
зато што сам осећао да се туробност совјетског живота то
ком Стаљинових последњих година може једино разумети 
ако се прво схвате драматични преокрети које су поднели на
род и партија током читавог постреволуционарног раздобља. 
Обавио сам прелиминарне разговоре са неким студентима на 
универзитету. Желели смо да образујемо групу за дискусију 
посвећену овој теми. 

Група никада није била основана. Да јесте, вероватно 
не бисмо сачували слободу, односно животе. Служба држав
не безбедности будно је надгледала свакога, а нарочито сту
денте. Казне су биле оштре, па и када су њихове сумње биле 
неосноване. 

Брзо сам научио да мој сан није остварив. Нисам мо
гао да изведем духовно прилагођавање неопходно за истра
живање ''службене'' партијске историје, а ни под каквим 
условима нисам могао да наговорим себе да се прикључим 
владајућој партији. Спроводити истраживање у тајности 
било је тешко и опасно, а већина извора од суштинске важ
ности је или нестала или је била под кључем. 

И тако сам ја постао медиевиста. 
Што сам детаљније истраживао историју Византије, 

све више сам почињао да сумњам да истражујем нешто што 
ми је већ познато: на другом месту и у другом времену, са 
другачијим именима и другачијим језиком, била је то иста 
историја која се некада одигравала и још увек се одигравала 
у мојој земљи. 

Попут већине људи мога васпитања и миљеа, увек 
сам сматрао себе Европљанином у културолошком смислу 
или делом синтезе западноевропске и руске културе. Свака 
од ових традиција поседује особености и посебне квалите
те, али никада нисам пронашао било какве непомирљиве су
протности међу њима двема. Руска култура у 19. и 20. веку 
била је дубоко привржена Западу, што су водећи представни
ци руске културе увек јасно увиђали. Најбоље од руске кул
туре је увек било део европске културе. 
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Овде треба да укажем на чињеницу да никада нисам 
осећао своје јеврејство све док га нису почели наглашава
ти антисемити на положајима у управљачким властима: ''Ти 
ниси Рус. Ти припадаш особама другога реда. Не треба ти 
дати запослење међу нама нити ти треба дозволити статус 
студентаистраживача''. Било је то тешко за њих, јадне душе. 
Они нису могли да кажу ништа од овога отворено, а они који 
би ми порицали основна грађанска права, били су обавез
ни да изврну своје расуђивање и смисле све врсте изговора. 

Током тих година великоруски шовинизам и национал
на нетрпељивост били су учвршћивани од горе. Одвијала 
се кратковида и дубоко штетна изолационистичка полити
ка против ''фетишизације туђинштине''. Стране речи су биле 
забрањене, научна открића и изуми приписивани су Ру
сима. Радио, воз и авион – за све се тврдило да је поник
ло у Русији. За штампарство се тврдило да је измишљено 
у Кијевској Русији. Међу нама је постојала мрачна изрека: 
''Русија, постојбина слонова''. Неколика портрета великих 
западних композитора уклоњено је из велике дворане мо
сковског конзерваторијума да би били замењени портрети
ма Даргомижскога и Глинке, чија дела (иако фина на свој на
чин) готово никада нису била извођена на концертима у тој 
сали. Нека врста великог кинеског зида била је подигнута 
око домаће руске културе и у том гету прогањано је све што 
је било свеже, независно и живо. 

Данас фраза ''Русија, постојбина слонова'' звучи као 
благ хумор, а тада је била застрашујућа. Непопустљива 
настојања да се наш народ одсече од Запада, од читаве 
светске културе, била су угњетавајућа. Били смо спреча
вани да сазнајемо о најбољим новим достигнућима у на
уци, филозофији и друштвеној мисли и о новим радови
ма у уметности и књижевности. Нација је била осуђена на 
провинцијализам и заосталост. Ако било који облик усме
не или визуелне уметности није одговарао критеријумима 
уско дефинисаног реализма, био је нападан као ''формали
стички'' и стога ''непријатељски према народу'' и као такав 
забрањиван и прогањан. Московски музеј Модерне западне 
уметности са својом вредном збирком слика коју су приба
вили приватни патрони и колекционари пре револуције био 
је затворен. Многа његова ремекдела била су продата у ино
странство. Најбољи композитори попут Шостаковича окле
ветани су као ''формалисти одсечени од народа''. 
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У таквом окружењу историјска наука није избегла над
зору. Чиновници у Академији и на универзитету постали су 
опседнути страхом од утицаја ''буржоаске идеологије''. Био 
сам сведок јавном понижењу професора Исака Звавича – Ни
конов, зет министра спољних послова Молотова, активно je 
учествовао у њему. Представа је била унапред припремљена 
и била је страшна за гледање – бесрамни каријеристи сипали 
су бујицу за бујицом погрда и оптужби на историчара већ ио
нако спремног да призна своје наводне идеолошке погрешке. 

Један од резултата ових прогона био је тријумф не
знања. И на Одељењу средњовековне историје студенти и по
следипломци нису имали приступ списима таквих западних 
историчара као што су Хујзинга, Лисјен Февр и Марк Блок. 
И њихова имена била су непозната. За њих се није знало не 
само током касних 40тих и раних 50тих година већ и много 
касније. Сећам се како сам се једном позвао на Јесен средњег 
века на Историјском институту средином 60тих година то
ком предавања о односу социјалне психологије и историје. 
Академик Скаскин је председавао и нагнуо се ка мени и тихо 
ми рекао: ''Хујзинга је сјајан''. Али, непосредно након тога, 
закључујући дискусију у вези са мојим предавањем, одбацио 
је и саму идеју о утицају психолошких чинилаца на историју. 
Био је уплашен и за то је имао добар разлог – његов омиљен 
студент био је једном ухапшен и протеран зато што је ис
траживао католичанство. Током дискусије о мом предавању 
А. Н. Чистозвонов изјавио је да је моја тема дуго времена 
побуђивала интересовање ''специјалиста у Пентагону''. На
звати ово ''дискусијом'' је велика злоупотреба језика. 

Изолација од остатка света започела је касних 40тих 
година. Док смо читали мемоаре западноевропских путника 
о Русији, маркиза Кистина, на пример, били смо непријатно 
изненађени колико се земља мало променила. Нарочито смо 
добро схватали психологију владара и оних којима се влада. 
Исто смо искуство имали када смо читали Гогоља. Град Глу
пов у Историји града СалтиковШчедрина деловао је као да 
је узет из стварног живота век испред свога времена. 

Неки културолошки стереотипи наслеђени су из ве
ома далеке прошлости. Неко би могао да помисли да су 
револуције из раног 20. века уздрмале саме темеље наше 
културе, не остављајући на месту ни један камен у згради 
ранијег начина живота. Али тада је наступила рестаурација 
под Стаљином и поново је све дошло на своје место: мини
стри, официрске униформе, генералисимус. Оживеле су чак 
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и старе психолошке навике – сервилност, обожавање чинова, 
ропско улизиштво и послушност, одсуство принципа, апсо
лутно непостојање било каквог осећања части или људског 
достојанства. Ови квалитети откривани су на свим нивоима 
у партији, држави и друштвеној хијерархији. 

Наравно, сада је лако говорити о томе. Постали смо 
ослобођени свог страха. Али тада је било исувише једно
ставно да се сломи људско достојанство под увек згушња
вајућим слојем страха. Била је то лепљива врста страха. 
Приањао је уз нас подсећајући нас на своје присуство и када 
је изгледало да за њега нема разлога. 

Страх није био све. Историја Русије није гајила и про
изводила грађанско друштво, појединце са осећањем друшт
вене одговорности. Осим веома ограничене (западњачки 
оријентисане) групе, она није производила људе са разви
јеним осећањем појединачног достојанства. Идеју инди
видуалне вредности заменило је осећање стада, припадно
сти већем, надличном груписању. Свако понашање које је 
подређивало појединца маси одобравано је, охрабривано и 
похваљивано. Током тих година ритуалне речи ''Партија'' и 
''Домовина'', почеле су да се пишу са великим словима баш 
као што се и вођино име изговарало са једним екстатичним 
малим уздахом.   

Божанску ауру вође, не само Стаљина већ и неких ње
гових наследника, нису производили само пропаганда и по
литичко лукавство. Феномен је дубљи. У овом систему све
сти моћ заиста задобија сакраменталну потентност. Одатле 
култ Лењина, аналоган ономе о светом монарху и небеском 
заштитнику. Збуњујући култ његових остатака у маузолеју 
враћа нас у време египатских фараона или, мање далеко, у вре
ме поштовања светачких реликвија. Ово није остварено само 
посредством политичког деловања и стратегије партијских 
шефова који су још недавно (пишем у лето 1989. г.) сматрали 
светогрђем предлог да се покопају земаљски остаци оснива
ча партије и државе. Током много деценија бескрајни редо
ви обичних ходочасника походили су маузолеј! Очигледно, 
социјалистичко друштво има потребу за светим реликвијама 
у свом средишту. Не треба да се ишчуђавамо самом феноме
ну, већ чињеници да остаци не чине чуда!

Да поновим – истраживање историје Византије посте
пено је почело да изазива у мени осећање унутрашњег про
теста. Модели понашања тако типични за поједина раздобља 
руске историје очигледно нису настали као одговор само 
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на татарски јарам – они су заједно са судбином и културом 
наслеђени од Византије. 

Ово је нарочито видљиво у односу између државе и 
цркве који је успостављен у Источном римском царству, ода
кле је он пренет у Русију. Он је потпуно другачији од односа 
између световне и духовне власти на Западу – не равнотежа, 
опозиција и интеракција двеју сила, већ сервилност духов
них поглавара према држави. Ова потпуна зависност цркве 
од државе остала је непроменљива током руске историје без 
обзира на било какве промене у друштвеној структури. На
равно, постојали су изузетни појединци и изузетне групе 
појединаца који су имали храбрости да се не повинују, али 
је православна црква у целини, као институција, увек спро
водила и наставља да спроводи посебну функцију у систему 
друштвене контроле над поданицима државе. 

Није мање упадљива разлика у источном и западном 
односу између државе и градова. Градови ране Византије 
били су у сваком погледу далеко у предности у поређењу са 
градовима западне Европе као богата средишта трговине, за
натства и цивилизације, а ипак су их угушили царска и ло
кална управа – у исто време када су слободне градске кому
не на Западу установљавале своје место у политичком и еко
номском животу као центри тог новог превирања активно
сти и развоја које је поставило Запад за претходника свет
ске историје. 

Пре много година Александар Каждан је предложио 
своју теорију о ''посебној'' врсти византијског ''индивидуа
лизма'' који се одликовао високим нивоом вертикалне друшт
вене покретљивости посредством које је обичан грађанин 
могао да стекне висок положај, па (као што се повремено де
шавало) и да заврши на престолу. Покретљивост је деловала 
у оба смера и дозвољавала човеку да падне као и да се уздиг
не – једног не тако лепог дана великаш би могао бити ли
шен своје моћи, положаја, поседа, слободе, па чак и живота. 
Неке породице и кланови уздигли су се, а други су склизну
ли у позадину. Данас један цар зури са висине на своје пода
нике на коленима, улизичке робове. Сутра, он може да буде 
осуђен на смрт или ослепљен, кастриран и прогнан у удаљен 
манастир.   

Прича је позната. То је једна чудновата врста ''инди
видуализма''. Она нема ништа заједничко са индивидуализ
мом који се појављивао у исто време на средњовековном За
паду. Њој је недостајало оно што је представљало сушти
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ну западњачког индивидуализма, био је то индивидуализам 
без било каквог осећања и признања за појединца. Он није 
био утемељен на поштовању права појединаца, права која 
су проистицала из друштвеног положаја те особе. Такав ста
тус био је потврђен у сталешком принципу који је био много 
снажнији и развијенији у западној, него у источној Европи. 

Убеђен сам да је феудализам постојао само на Западу, 
а не у Византији или Русији. Називати друштвене структуре 
у Византији или Русији ''феудалнима'' представља растезање 
појма. Главна одлика стварног феудализма налази се у 
признавању да сваки члан друштвене хијерархије – од мо
нарха до ситног племића, па и зависног сељака – има посе
бан скуп дужности које су утврђене законом или обичајем. 
Обављање ових дужности и спровођење служило је као 
једна врста заштите положаја сваког појединца. Феудали
зам није заснован на произвољној владавини, већ на струк
тури законитих односа и, у нормалним околностима, зако
нитост је сачувана и поштована. Тако је на сваком ступњу 
друштвени и законски оквир представљао имплицитни си
стем вредности – у стварном животу, наравно, могло је да 
дође до безброј повреда. 

Свестан сам да неће сви прихватити моју тврдњу да 
је феудализам постојао једино на Западу. Било би превише 
очекивати општу сагласност – све почива на дефиницијама 
које историчари изаберу да примене. Посебно се сећам једне 
дефиниције која није исцрпна, а сада је можда извор благе 
нелагоде и за њеног изумитеља Жоржа Дибија. Са својим ду
боким познавањем друштвених и економских аспеката феу
дализма, Диби се ипак опредељује да дефинише феудализам 
као нарочит тип менталитета, стања свести. Он је био у пра
ву – феудализам је био управо то.  

И ја постављам себи питање: да ли неко може да за
мисли Магна карту у Византији или Русији? Да ли је за
мисливо да би византијски император или руски цар могао 
себе да сматра или би их други могли сматрати као primus 
inter pares? Или да зависан сељак – кмет у Русији, може да 
се жали на свог господара државном суду – право које су 
уживали енглески вилани још у 12. и 13. столећу? Стварна 
вероватноћа успеха или пропасти у једном оваквом поступку 
је потпуно ирелевантна за расправу: важна тачка јесте прин
цип који је барем дозвољавао могућност таквих обраћања 
државним судовима. Као и питање да ли је могуће замисли
ти Каносу у источној Европи. Само питање звучи апсурдно. 
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У суштини, сва ова питања су апсурдна – неко би могао исто 
тако да се запита да ли је у Русији Ивана Грозног (или Петра 
Великог) постојала било каква господа?

Овакви предлози очигледно су неподесни, па и неу
месни. Ми се бавимо са две одвојене културе, две различите 
религијске и политичке традиције, а одатле и са два различи
та типа фундаменталног менталитета.  

Можда ми није све било овако јасно 1947, али сам сна
жно осећао овај контраст. Осећао сам да се бавим темама и 
феноменима који нису изгубљени у далекој прошлости, већ 
су, и са новим ознакама, задржали виталност и чврстину. О 
таквим стварима није могло да се отворено пише или гово
ри. Зато сам жудео да се вратим својим Англосаксонцима. 

Одлучио сам да се обратим академику Косминском са 
захтевом да ми се дозволи да напустим Византију и вратим 
се Британским острвима. Током уобичајених (и ретких) по
сета своме ментору моја прва дужност била је да се распитам 
за његово здравље. Он би говорио лагано и некада су се ови 
уводни разговори отезали толико дуго да их је академико
ва жена (не нарочито пријатна госпођа, ако се добро сећам) 
прекидала и говорила: ''Млади човече, ви замарате Јевгенија 
Алексејевича''. Збуњен њеном упадицом, он би одговарао: 
''Надежда Николајевна, причамо о послу''. 

Ипак, овом приликом разговор је текао сасвим дру
гачије. Пре но што сам заустио да питам да ли могу да на
пустим Византију, Космински је саопштио: ''Волео бих да се 
након свега вратиш историји средњовековне Енглеске''. И 
тако је и било. 

Током наредних 40 година од тог разговора проучавао 
сам друштвену историју Енглеске, затим историју Норвеш
ке и Исланда и рану историју Германа и Франака. Најзад сам 
схватио нужност истраживања историје културе и ментали
тета – систем друштвених односа и функција не може се ра
зумети ако се не зна нешто о свести и емоционалном животу 
народа у том друштву. Али да би се остварио и мали продор 
у менталитет, мора постојати доза симпатије и саосећања. 
Другим речима, мора се имати нешто заједничко са таквим 
људима, мора се разумети њихов систем вредности. Мени је 
било лакше да ступим у такав дијалог са народима који су 
исповедали латински облик хришћанства (били они станов
ници Француске и Енглеске, било Норвешке), него са наро
дом Византије. 

125



Домети

Због тога ја нисам византолог. 
Ипак, ништа од овога на било који начин не умањује 

моје дивљење научницима који су довољно храбри да при
ступе загонеткама византијске историје – можда тим људима 
полази за руком да превазиђу своје наклоности и симпатије 
или им је можда подарен таленат који им омогућава да 
разумеју оно што ја нисам био способан да приметим. 

Вероватно је моја несрећа што не могу да се напрегнем 
како бих превазишао симпатије и антипатије и приступио 
истраживању таквих тема без љутње или предрасуда. Мени 
управо недостаје та виша објективност која представља 
суштински квалитет било ког великог историчара, а којим 
се Александар Каждан оправдано одликује. Mea culpa, mea 
maxima culpa.

Превео са енглеског:
Михаел Антоловић

Извор:     
Aron Gurevich, ''Why am I not a Byzantinist?'', Dumbarton 

Oaks Papers, Vol. 46, Homo Byzantinus: Papers in Honor of 
Alexander Kazhdan (1992), pp. 8996. 

БЕЛЕШКА О ПИСЦУ

Арон Гуревич (1924–2006), историчармедиевиста, један је 
од најзначајнијих представника совјетске, тј. руске историогра
фије у другој половини 20. века. Средишње место у његовим на
учним настојањима заузимала је историја скандинавских земаља, 
те култура доњих друштвених слојева у Средњем веку. Изучавају
ћи културу ''обичног'' средњовековног човека, иначе традици
онално запостављену и слабо познату тему, Гуревич је успео да 
превазиђе ограничења вулгарног марксизма који је у совјетској 
историографији и науци, уопште, представљао обавезујући иде
олошки императив. Иновативна интерпретација средњовековне 
културе, заснована на поставкама социјалне антропологије и фран
цуске историографске школе Анала, донела је Гуревичу признање 
и углед највећег ауторитета у круговима светске медиевистике. 
Међу његовим бројним радовима на српски језик су преведене 
само две књиге – Проблеми народне културе у Средњем веку (1987) 
и Категорије средњовековне културе (1994). Гуревичево аутобио
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графско присећање које објављујемо представља његово излагање 
на научном скупу који је одржан 1992. у Центру за византолошке 
студије у Дамбартон Оуксу (САД) у част истакнутог руског визан
толога светског гласа – Александра Каждана (1922–1997). Гуреви
ча је са Кажданом, сем професионалних и пријатељских нити, по
везивало и заједничко јеврејско порекло и искуство живота и рада 
у Совјетском Савезу који су обликовали њихове судбине.   

М. Антоловић
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БАШТИНА

никола маширевић

успомене и цртице
У Годишњаку Матице српске за год. 1932. Светислав 

Баница, говорећи о провинцијској штампи, замера што је 
наша интелигенција по градовима пасивна па не сарађује у 
локалним листовима, да би ови постали садржајнији израз 
своје средине. Много занимљивих и карактеристичних црта 
губе се том пасивношћу из народног и градског живота, a 
провинцијска штампа би, по мишљењу Баничином, много 
од тога могла да сачува у цртицама, описима, белешкама 
и анегдотама. Ово је врло исправно схваћање и ово ме 
је понукало да по неку такову цртицу из мојих успомена 
обелоданим.

Господин Баница је зван просудити јесам ли га добро 
схватио.

*
Читаоца ће ваљда интересовати и личност писца ових 

редака, па ћу претходно рећи коју и о себи, тако ћемо се боље 
разумети.

Пореклом Сомборац, ја сам 35 година провео ван Сом
бора у Будимпешти, но за сво то време ја сам у души пун 
носталгије за Сомбором остао коренити Сомборац. Никад се 
нисам могао спријатељити са мишљу да не будем у Сомбо
ру сахрањен.

У Будимпешту сам отишао на студије г. 1885. Нисам 
био стипендиста, па да бих могао живети, тражио сам зара
де и нашао сам је путем породичних веза. Мој ментор и до
бротвор био ми је тада одсечни саветник Јосиф Лерман, који 
ми је стекао намештење у Војном министарству, у којем су у 
половини цивилни чиновници служили. Свршивши права, ја 
сам у овом министарству постепено постигао највиши чин, 
што га један чиновннк у Мађарској уопште може постићи. 
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У мору туђинштине и туђе високе културе ја сам остао увек 
непоколебиви Србин. У моју је кућу стално долазила наша 
омладина са универзитета, а као виши министарски чинов
ник имао сам увек и у Будимпешти и у Војводини својих 
веза. На мене се из Војводине или из Хрватске и Славоније 
није никад нико обратио, а да му нисам учинио, или ба
рем писмом саопштио зашто ми није успело. У нашем ре
жиму ја нисам био кадар у Београду ни приближно слич
ног пријатеља стећи. Мени је на пример успело да унука на
шег највећег војвођанског народног борца, који баш име тога 
свог славног деде носи, извадим из маршбатаљона, који се 
већ укрцао у вагон да пође на бојно поље. Све ово, драги чи
таоче, навађам само зато да те уверим о мојем родољубљу 
чак из оних предратних времена, да у то моје родољубље ни
кад не посумњаш, ма како да у овом мојем напису понекад у 
црним бојама приказао будем по неку нашу ману, порок или 
погрешку. 

*
У старом Сомбору, у оном из моје paнe младости, једна 

од најмаркантнијих, најсилнијих личности био је управитељ 
тада још мешовите Препарандије Никола Ђ. Вукичевић, 
прозван Баба, како су гa његова деца звали. Личност његова 
била је за нас, за омладину, од неодоливог утиска. Велик 
Србин, a пo природи ипак благ човек, он је био учен тео
лог, његова је побожност из дубине душе потицала, а био 
је човек неизмернога знања, прави полихистор. Од петоро 
његове красне деце најстарији Милан био је у разредима мој 
вршњак. Милан није био никад од првих ђака, а ипак међу 
нама вршњацима он је био најдаровитији, равно женијалан. 
Читао je пo Бабиној упути много, па је и народне песме мно
го читао и често цитирао, десетерац је тресао онако из рука
ва, а био је песничка душа. Умро је на туберкулози као треће 
године правник, па док му мати изгубивши претходно сина 
Светислава и кћерку Сиду није кадра била овај губитак пре
болети, Бабу је његова побожност укрепила, учинила га пра
вим стоиком. Ми коншколари радо смо са Миланом излази
ли у њихов виноград, који је још и данас својина Бабиног 
најмлађег сина Бошка Вукичевића, поч. сенатора града Сом
бора. Наша је највећа радост била ако је Баба касније дошао 
за нама у виноград. Ту смо му ми увек имали понеко питање 
да поставимо, а он нам гa је станте педе разглабао и проту
мачио тако да смо га боље схватили него професора са кате
дре. Баба као убеђено побожан човек утицао је и на нашу по
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божност својим примером. Једном приликом разабрали смо 
од њега да он у пролазу пред црквеним вратима не само ски
да шешир, већ и сваки пут рекне у себи: ''Сјат Господ Бог 
наш''. Наша свакидашња шетња је баш пред црквом била од 
угла порте, па све до угла венца, па од то доба ако смо и у 
најживљем разговору били, те ако смо пред црквеним вра
тима и тридесет пута прошли, ту се увек капа скидала, ту је 
сваки и најживљи говор за тренутак умукнуо, ту је очевидно 
сваки од нас прошаптао: – Сјат Господ Бог наш!

2

Многострани и разни су утисци наше националне кул
туре били код тадашње наше омладине. Нас је одушевљавала 
не само народна песма, књижевност (Јавор, Стражилово, 
Бранково коло), већ и новосадско Српско народно позориш
те, па и поједине беседе и села. Живо се сећам моје прве бе
седе у великој дворани данашње ''Слободе'' на првом спрату. 
Био сам у петој гимназији, знао сам већ и играти, а жакет ми 
је за беседу позајмио један пријатељ, трговачки помоћник. 
Милка Максимовићева, као тадашња ученица Сомборске 
више девојачке школе, декламовала је ''Мач и пepo'' од Змаја, 
а режирао ју је њезин наставник Ника Грујић Огњан, про
фесор речене школе, књижевник и агилни коровођа певач
ког друштва. Милка је тада била још мала цурица, али умет
ничка крв њезина нас је већ онда занела и уверила да се од 
ње много може очекивати. Утисак ове беседе и Милкине 
декламације још ми и данас живи у живој успомени. Глас 
њезин као и данас да чујем како јасно звони по дворани над 
нашим главама, као неко сребрно звоно.

После пар година био сам већ у Будимпешти, био сам 
већ правник, био сам већ члан ''Атлетике'', а имао сам чак и 
свој фрак. Силан је утисак учинио на мене мој први правнич
ки бал, познати Јуриштабал. Леди патронеса му је била гро
фица Илона Андраши рођена Зичи. Њезин улазак и дочек у 
вестибилу, њезина пратња, њезина елегантна, децентно де
колтирана балска хаљина, бриљантски дијадем у бујној коси, 
и силни њезини бриљантски накити просто су ме пренерази
ли. У куту велике сале имала је постављену естраду, окићену 
живим џбуњем и цвећем. Ја сам се у вреви и гунгули непри
метно прикрао за неко дрво, да је гледам и да јој се дивим, 
јер је и као жена дивна била.
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– Па зар да ми, драги Пишта, само [на] позив дођете – 
говорила је она неком грофу.

– Пред краљице се само позван долази – био је његов 
одговор.

– Само што ја нисам краљица.
– Али данашњег вечера на сваки начин Ви сте краљица.
У првом часу овај сјај, бљесак, лепа жена, њен блештећи 

накит, све ме је то занело, скоро опило, но у том часу тако ми 
се причинило као да чујем ''Мач и перо'', као да чујем Милку 
и њен сребрни глас. Она ме је ваљда спасла, и тај њезин звон
ски глас, да се у љубави према мојој нацији и националној 
култури ни тада, нити икада нисам поколебао.

3

Будимпешта има своју српску колонију и то у Пешти 
било нас је пре рата око 3000, a у Будиму око 360 душа. Ова
мо не убрајамо Сентандрију и нека околна села, где нас још 
и данас има. Ми смо се сви знали, ако се и нисмо лично по
знавали, јер смо се у цркви виђали. Оба свештеника, како 
Бикар у Пешти тако и Недељковић у Будиму, узор су свеш
теници. Отуда је ваљда и настао тамо обичај да верни по
сле богослужења у порти увек сачекају свештеника, да изађе 
из црквe, да се са њиме поздраве. И ово је био неки начин 
упознавања за време тога чекања. Тако сам сваког Србина 
знао, ако и не поименце, а оно тако из овог виђења. Чак смо 
се и јављали један другом, без да смо се лично познавали, 
што иначе није велеградски обичај.

Никад нисмо ваљда толико осећали потребу утехе све
те наше православне цркве као за време великога рата, па 
смо и посећивали цркву врло вредно. Дабоме, једва се ту која 
реч о рату и могла рећи, јер смо знали да нас шпионирају, ну 
говориле су наше очи, оне су изражавале нашу радост или 
нашу жалост. Црква нам је и пре рата била једини град наше 
националне индивидуалности у бившој монархији, а тек за 
време рата једино прибежиште и једина утеха. Знали су то 
сви мађарски министри просвете, зато су увек и захтевали 
мађарску литургију у православној цркви. To би нас распу
дило и одродило.

Будимпешта као већина престоница пуна је кавана. 
Свако треће ћоше је по једна елегантно уређена кавана. Ис
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плате се све ове каване, јер Пешта каваниским духом дише. 
Пештанац већину својих послова онде обави, чак и приватну 
коресподенцију онде води.

У берзанској кавани на пр. склапа се више трговачких 
послова и потписује се више закључница него на самој бер
зи. To јe тај ванберзански промет.

Дабоме да је и моје друштво пред вече стално ишло 
у кавану. Каване смо мењали према расположењу нашег 
друштва.

Стожер, око којег се наше друштво у кавани стално ку
пило, био нам је др Јоца Лалошевић, тада сенатски председ
ник Курије (врховног суда у Мађарској) a пo слому потпред
седник наше Касације у Новом Саду. У нас Срба је обичај 
да надимак дајемо онима који су нам мили и драги. Тако је 
и наше друштво Лалошевића из милоште прозвало Лалом. 
И ја сам га у његовом одсуству тако звао, ну као млађи чо
век од њега* титулисао сам га увек службеном титулом илу
стрисиме, мада сам тада већ и сам то био. Титулисање нам  
је из мађарског потицало и одговара ду ху мађарског jезика. 
Чак и мало Мађарче на пр. говори својим родитељима ''кед'' 
или ''кеђелмед'', што ''твоја милост'' значи. Из овога духа 
мађарског језика и потиче силна титулатура у чиновничкој 
хијерархији мађарској са небројеним њеним нијансама. Тако 
се и наше друштво навикло на титулисање, није гa се могло 
отарасити, мада смо тај наш обичај често поругама излага
ли, исмевали.

Лала нам је био не само велик и у правном животу 
мађарском признати правник и правни писац, већ и велик 
дух, глава која стално разложно и увек објективно мисли. 
Уз то он је био велик Србин, који је нарочито за време рата 
стрепио за нашу будућност, а који се кумановској победи и 
пробијеном Солунском фронту у дубини душе своје радовао.

У наше каванско друштво од тадашњих Срба посла
ника на мађарском Сабору спадали су још чика Стева По
повић, директор Текелијанума, Стеван Јовановић (зет ста
рог Дунђерског), Милан Зако, бивши велики жупан, Стева 
Зако, др Давид Коњовић, Риста Телечки, Никола Табаковић, 
инж. Ђока Павловић, поратни градоначелник и жупан града 
Панчева, са госпођом Љубицом, а ређе је долазио у то наше 
друштво Ивановић (млађи зет старог Дунђерског) и Геда 
Дунђерски, a пoнекад и др Ђура Бирвалски, тада почетник 
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адвокат у Пешти, те др Татић Петар, судија на Пештанској 
табли.

На први поглед, Лала је био мргуд, ну срце је у њега било 
велико и златно. Као члана адвокатске испитне комисије сви 
смо га Срби такођер знали. Он је као такав за сваког канди
дата имао по коју лепу реч, да гa охрабри и о његовој доброј 
вољи увери.

Наше је ово друштво у кавани увек српски говорило, 
тихо али српски.

Било је то 1912. у дане Кумановске битке. Први дан 
донео је Пестер Лојд опширне извештаје о критичном по
ложају српске војске. Други дан те славне битке у јутарњем 
листу његови стручњаци су доказивали да је српска снага 
пољуљана и комбиновали су кад би Турци могли бити у Бео
граду. Са нестр пљењем смо тога дана очекивали у кавани 
Лојдов вечерњи лист. И дочекали смо гa. Јављао je са подруг 
реда да се Турци у реду повлаче. Знали смо шта то значи кад 
је један из нашег друштва ту кратку вест прочитао. Наша је 
радост била неизмерна, а изражена смехом, да се сва кавана 
''Круна'' заорила. Ово нас је одало. Већ сутрадан седео нам 
је за леђи детектив. Цалкелнер је био неки дугоња, Хрват, он 
се наднео над нашим столом, као да тражи неке новине, па 
нам je дошапнуо да нам детектив седи за вратом. У том је до
шао тада у друштво Милан Зако, па кад му је неко од нас на 
цедуљици саопштио да му детектив седи за леђи, он је ре
волтиран почео на сва уста да грди полицију.

– Па зар ви, господо, не знате да Вас ево прислушкује 
детектив, рекао је он гласно и јасно. Глупава полиција, тај 
наш велеградски кретен мисли да нас може уходити итд. итд.

Јадни детектив, нестало га је у часу бестрага и без 
иједне речи. Али ми смо од тада ипак опрезнији били.

4

За четири године великога рата наше каванске седељке 
биле су дабоме веома тихе, ал се ипак говорило српски.

Бивало је дана кад смо морали и мађарски говорити, 
кад је наиме дошао понеки Лалин млађи колега, како ови ре
коше ''egy kis tudományért'' (за мало знања). To су били виши 
судије, који су имали понеки компликован случај, па су нам 
дошли у друштво да чују Лалино мишљење. Понеки је и 
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више пута дошао, јер гa није смео увек изложити, наиме, ако 
није био уверен да нам је Лала за то диспониран. А Лала је 
у овом послу оригиналан био. Он је желео не само да му се 
изложи случај, већ и да чује дотичниково мишљење. Он је 
слушајући образлагање тога мишљења, чак донекле и одо
бравао, па би тек неочекивано рекао:

– А видиш ипак није тако. 
И тада би он рекао своје мишљење и образложење. Про

тив његовог мишљења нисам никад чуо приговора. ''Alázattal 
köszönöm a szives utbaiga zitást'' (Понизно ce захваљујем на 
усрдној упути) – био је увек стереотипан одговор.

Дошао нам је једном у друштво познати наш рене
гат Палчика Јовановић, тада мин. саветник а за време рата 
државни секретар у Министарпредседништву, за кога смо 
већ и онда знали да му је фиксна идеја мађарска литургија 
у православној цркви. Крај нашег округлог стола очевидно 
је настојавао да до Лалошевића седне. Одмах је са њиме по
вео разговор о парници грофова Чаки. Радило се о том којој 
ћe грани отпасти fidei comiss и ко ће бити породични сени
ор. Палчика је много понављао речи: ''Ја мислим'', ''моје је 
мишљење'' итд. Као сваког, Лала је и њега мирно саслушао, 
па ћe му, смешећи се, рећи:

– У ствари православне литургије мађарске, Ви амице, 
је л' те не требате моје мишљење. Е, па видите, тако ја не тре
бам Baшe у спору грофова Чаки.

*
Повео се једном у нашем друштву разговор о том како 

се професор кемије на Техничком факултету г. Б. сасвим 
одродио. Он и жена му говоре увек само мађарски, а и двоје 
деце исто тако. Неко је из друштва додао да су обоје свеш
теничка деца.

– Е, па – рече неко – попино прасе.
– И протина крмача – додао је други. У том је Риста 

тихо запевушио ону познату:
''Шором средом ............. редом''.
Кад неки надеран сеоски бећар пролази шором и пева 

ову песму, понека жена ће искочити из куће, прискочиће пло
ту и промрмљаће кроз зубе коју, онако достојан одговор.

Мени се у том часу причинило као да видим тог сео
ског лолу, само ни једне жене није на плоту било. Ми смо се 
сви само смешкали. 
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*
Лика Емил, пореклом Цинцар православне вере а при

ватие у Будимпешти и Тататоварошу, иначе велики пријатељ 
нашег народа a неограничени обожавалац покојног Николе 
Пашића, својата се са родбином моје жене, па је једног лепог 
дана позвао ме са породицом, да гa посетимо на његовом ма
лом добру у Бати. Бата је једно убаво мало сеоце на десној 
обали Дунава, јужно испод Будима. Лежи на обронку малог 
брежуљка, па са својим бело окреченим чистим кућама из
гледа из далека као да неки лабуд лежи на обали. Лепа му 
је мала школа и стародревна црквица, задужбина цинцар
ске породице Лепора. Народ је чисти и овејани Србин. Сви 
су леп сој људи, високи, стасити, има међу њима и плавих, 
типа прасловенског, а говоре ијекавски. Пред школом саста
ли смо се са неколико мештана и ја сам повео са њима разго
вор српски. Било је то у доба Рускојапанског рата, некако у 
дане кад се Куропаткин две недеље тукао на једном месту и 
починио погрешку да се повуче у часу кад му је противник 
већ изнемогао, као што се то накнадно установило, а што се 
тада још није могло установити у недостатку крилатица.

– Је л' те господине, лажу ове пештанске новине – рећи 
ћe један од ових Баћана.

– Та то не може бити да ми не победимо.
Ова речица ми још и данас ми звучи у ушима, толико 

ме је задивила ова свесловенска солидарност у овом малом 
сеоцету Бати, ту на мртвој стражи наше нације. 

5

Једна од најугледнијих породица старога Сомбора била 
је породица свештеника М. Кућa му је била она на левом 
углу Читаоничке улице и Венца војводе Мишића. Он сам био 
је не само примеран свештеник, већ и књижевник. Он нам је 
у нашој тада још црквенословенској књижевности био први 
пчелар. Као гимназиста трећег разреда видео сам његову 
дивно уређену књижницу са 130 свезака све у кожу повеза
них. Имао је јединца сина Уроша, кога је једна његова тет
ка отхранила, јер је матер рано изгубио. Урош, или како су га 
прозвали Ура, ову је своју тетку Мајкацем звао.

Урош је био необично леп, стасит и здрав младић, увек 
најелегантније одевен. Ту у Прагу постао је члан једног 
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ђачког друштва, једног Burschenschafta, и ту учи права, и 
ту се пропио. По свршеним наукама он је почео своју неку 
каријеру на Среском суду у Сомбору, који је тада у градској 
кући званичио, ну пиће је толико овладало са њиме да се мо
рао тога оканити, па се повукао на свој салаш и тамо се не
милице одао пићу.

Мој чика, покојни Ђура Маширевић, трговац у Сомбо
ру, чује једног дана да Ура има вуне на продају, те пожури на 
Урин салаш да учини са њиме пазар.

– Кад сам стигао колима на салаш – приповеда чика 
Ђура – дочека ме Мајкац и силан лавеж вашака. Једва ме је 
Мајкац одбранила.

– А где је Ура? – питам ја Мајкаца.
–  Ено га за кућом у хладу.
Пођем онамо и у први мах нисам га ни приметио. Он је 

седео на земљи, са леђима на зид наслоњен, а имао је међу 
раскораченим ногама половче буре вина, са уденутом трском.

– А шта ти то Уро радиш? – питам ја зачуђен, без да сам 
му и бога назвао.

– Па, ето, пиуцкам полако, на овој оморини.

Ето, брате Србине и српски сине, једне жалосне слике 
наше пропасти. Сад ћеш разумети зашто је Српски Милетић 
чисто немачко село, сад ћеш разумети статистику, гласом, 
[како] је за последњих 80 година две трећине српских јутара 
прешло у швапске руке.

Горка је то истина, но рећи ћу ти још коју, не буди само 
замерке.

*
Јадни Ура! Невероватно је како се он на салашу не само 

занемарио, већ и у пуном смислу речи попаорио. Нема тога 
данас салашара који би од Уре у паорскијем тону знао гово
рити. Тако једном Ура у том тону приповеда: 

– Док сам још као студент био на универзи у Прагу, 
био сам Bursch и члан ђачког Burschenschafta. Састанак нам 
је био сваки дан у пивари. Била је то нека слава ђачка и пи
ло се много, кад ће одједном председник изјавити да ћe да
нашњи цех онај између нас платити који први изашао буде 
себе ради. На ову изјаву неки поскидаше капуте и пруслуке, 
a ја се уплашио, како бих ја сâм тај велик цех могао платити. 
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Ех, нећеш Швабо, мислим се ја, доскочићу ја теби! Разурим 
се и ја, a са изговором да ме она висока ђачка чизма жуљи, 
скинем и једну чизму. И то ме је спасло. Кад ме је стигло, ја 
сам, брате, под столом неприметно у чизму! Па да, не дам се 
ја од Швабе надмудрити. Али да су ме ухватили, зацело би 
добио батина.

Тако отприлике приповеда Ура, па је ли чудо онда да је 
онако грдно пропао.

6

Светла слика ми је из те давне моје прошлости Јован 
Бојкић, родом из Сремске Митровице. To вам је био красан 
младић, правник, даровит, начитан, љубазан и предусретљив, 
са много инстиктивнога такта у опхођењу са људима. Био је 
уз то и песник, богодани песник. Ево једна његова 

Е Л Е Г И J A

Прошли су дани моје cpeћe лепе,
Блаженства мога и љубавног миља, 
Живота мога увело је цвеће 
Ја стојим ево без мете, без циља. 
K'o када олуј у јесен захуји, 
Кроз празне груди тако уздах лети,
И ваља дрвље непознатих страсти,
И тресе лишће успомена свети.
Разум ми каже, да се махнем свега, 
Да предам прошлост мртвом забораву, 
Да кидам нити љубавнога веза 
И гордо дигнем малаксалу главу.
Ал' срце моје, слабо, непослушно,
За њоме јоште, јоште силно бије, 
И око моје, мутно, непослушно,
За њоме јоште грозне сузе лије.
Ох, ал бих вол'о, да ме нема жива!
Да ми је пасти у крваву боју!
И гуслар слепи да уз гусле пева
Јунаштво мушко и срчаност моју!
Па песму славе нек и она чује!
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А дотле гавран нек ми на леш прне
И нек ми срце непослушно кљује,
И нека пије моје очи црне.
Чим нам је Јован свршио права, сви смо настојали да га 

министар постави за концептуалног практиканта, да би му 
тако отворили лепшу чиновничку каријеру. Обичај је тада 
био да се новопостављени чиновник министру прикаже и за
хвали, па се и наш Јова упарадио и отишао министру. Ми
нистар је тада био барон Фејервари, чији је један прадед за
поведник тадашње Дунавске шајкашке флотиле у Коморану 
морао бити Србин, јер сам му на некој старој повељи видео 
потпис ''Јово Фејервари'' ћирилицом. Кад нам се наш Јован 
министру приказао, peћe му министар:

– Ви сте Митровчанин, Ви сте, дакле, Хрват.
– He, екселенцијо, ја сам Србин.
– А како Ви то смете мени рећи, рече му министар 

смешећи се.
– Каквог би Ви кривог појма имали, екселенцијо, о 

Србину и Српству да сам Вам ja лагао – био је Јованов од
говор.

Фејервари није био шовен, он је био царски генерал, 
царски, царскији и од самогa цара, није му, дакле, ово заме
рио, већ се само гласно на то насмејао и пружајући му руку, 
рече:

– С богом. Сретна Вам била чиновничка каријера.
Ну, нажалост, није била сретна. Тај иначе красан и до

бро развијен младић добио је неку болест на бубрезима и 
умро је на Пештанској клиници у 26. години свога живота, 
оплакан од тадашње омладине, Текелијанаца, коншколара и 
његових пријатеља. Брат му је године 1899. издао у једној 
малој збирци све песме са предговором професора Јована 
Грчића. 

7

У данима мога будимпештанског боравка ја сам међу 
мојим гостима радо дочекивао и универзитетску омладину. 
О Ускрсу год. 1913. били су ми на ручку три омладинца, а 
на моју велику радост неочекивано ми је дошао и мој бивши 
коншколар Јоса Јосић, родом Буњевац, тада жупник у Валпо
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ву, који је пре три године као жупник у Барањи умро. Дабо
ме да сам га при ручку веселом здравицом поздравио, a он се 
мени ''липо и цифрасто'' захвалио. По свршеном ручку преш
ли смо на црну кафу у салон, где нам је један од омладина
ца, чијег се имена данас вeћ не сећам, уз гласовирску пратњу 
г. Пешића, сада лекара у Вел. Бечкереку, отпевао ''Мирјану'' 
онако како се спремио да ју отпева на некој забави у Сент
андрији. Мој Јоса је био усхићен. Када је пошао, реће ми:

– Радујем се свему што сам код Тебе чуо и видео, али 
највише ме весели онај дух којим Твоја кyћa дише.

*
Један од најугледнијих ''гражданина'' града Сомбора 

у првој половини прошлог века био је мој прадед Мишица 
Маширевић. По занимању он је био трговац и обртник, а 
за она времена човек ретке интелигенције. Име ћете му 
наћи у многим књигама тадашњег издања као ''љубитеља 
књижества'', како је тада обичај био да се на крају књиге 
под тим називом имена претплатника штампају. Ну, он је 
био пријатељ само црквенословенске књижевности Хаџић
Светићева правца, а одлучно се противио Вуковом језику и 
правопису, јер по њему тако само ''говедари'' говоре. Био је 
вазда побожан, а када год би полазио колима на своје трго
вачке путеве у Пешту по со, a у Брашов по сукно, увек би се 
причестио. Први стол до владикиног у нашој великој цркви 
био је његов и он је отуд на јектенија увек полугласно од
говарао, па би деца тек за њим своје отпојала. У кући му се 
увек црквенословенски говорило. Он би на пр. својој кћери 
рекао:

– Шћере моја, возљубљенаја Нанчико, иди в сосјетство 
и исходатајствуј мње јединују роткву.

*
Као стар човек дочекао је и прво корално пјеније у на

шој великој цркви. To га је изненадило и у његовој црквеној 
улози збунило. Дабоме да су га млади одмах после службе 
питали како му се свиђа ново пјеније, а он им је срдито од
говорио:

– To је за театар, а не за нашу православну цркву. Црква 
је мој рај, па нека ми ту деца поје, то су анђелчићи.

Антагонизам између старих конзервативаца и младих 
напредњака, Вукових приврженика, био је сталан. Тај анта
гонизам је о дедаМишици тада измислио анегдоту како је oн 
са кочијашем изашао по дрва у Буковац, где је шума била, из 
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које се тада Сомбор горивом снабдевао, како се тамо опио, 
па како га је кочијаш пијаног на натоварена дрва морао веза
ти, да не би са кола спао. Када су по тој анегдоти кући стиг
ли, изашла је баба Марија и зачуђено питала:

– Кога видим в древје распјатаго јакоже Христа? 
А он да је на то са дрва одговорио:
– Аз јесм Мишица Машир.
Ова недостојна измишљотина карактерише борбу ста

рих и младих, а да jе измишљотина сведочи да је пок. деда 
Мишица, како ми је то мој пок. отац Платон Маширевић при
поведао, био трезвењак, или како се то тада рекло: водопија.

8

Многи се Сомборац још и данас живо ceћa онога те
рора што је овде у Сомбору у прве дане објављенога рата 
одгope завладао. Овом је терору пао као невина жртва трго
вац Самко Радосављевић, који је запрабога стрељан био. 
Град Сомбор је у та времена на Угарском сабору заступао 
др Давид Коњовић. Давид је међу десеторицом тадашњих 
владиних посланика Срба, уз Милана Жаку, један од нај
угледнијих био. Он је увек био израван карактер, човек који 
је увек са пар сувопарних речи знао рећи шта хоћe. У те теш
ке дане први му је посао био код министарпредседника ин
тервенисати. О Тиси је данас из обелодањених записника о 
тадашњим седницама Министарског већа познато да се он 
до задњег часа противио објави рата. Према нама Србима 
Тиса је умео и објективан бити. Давид је код њега безодвлач
но интервенисао и успео је да се са тим терорисањем пре
стане. 

Међу првима који смо се из Мађарске нашој вла
ди за државну службу ставили на расположење био је Да
видов брат др Ђокица Коњовић. За време рата он је био 
шеф Државног тужиоштва у Новом Саду, од куда су га из 
разумљивих разлога преместили у Ђур. Како Давид тако и 
брат му Ђокица били су ретки темељити правници. По сло
му Ђокица је постао председник Апелационог суда у Новом 
Саду, од куда је војвођанске судове са много знања, вешти
не и такта администрирао и у кратком времену празна судска 
места тако попунио да је цео судски апарат несметано наста
вио свој рад.
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Сенима ове двојице заиста одличних Срба Сомбораца 
треба да се овде поклонимо и да им успомену са пијететом 
чувамо.

Шанта Јеромаш био ми je у министарству старији ко
лега и неко време шеф. Потомак старе племићке лозе, он је 
био заиста племенит и увек доброћудан човек. Био је родом 
из Ердеља, па је знао румунски. Једном приликом био сам му 
на реферади кад је ушао један трећи колега и замолио га да 
му протумачи садржај једне румунске исправе. Пошто му је 
протумачио, запитаће га тај колега: 

– А молим те Јеро, од куд ти знаш румунски? 
– Код нас, брате, у Ердељу то се лепи [за] човека као 

прљавеж – био је одговор.
За време док сам био старешина Среског суда у Ковину, 

у јужном Банату, често сам се сећао ових Шантиних речи. У 
Ковину, наиме, има Срба, Немаца и Румуна у једнаком раз
меру. Није редак човек, нарочито Србин, који сва три језика 
говори. Но, Румун говори само румунски. Кад се Румунка у 
српску кућу уда, за љубав снахе за три месеца сва кућа само 
румунски говори. Румун је у овом тврдоглавно конзеквен
тан. Он није свестан своје конзеквенције, он је само тврдо
глав. Проговориће понекад и српски, ну само ако види да ћe 
гa неспоразум материјалних жртава стати. Никоја нација нас 
не може тако лако одродити као баш они. Води ли се рачуна 
о овој најезди? Требало би да се води. 

Пута и начина било би већ разних.

9

Наши су трговци пре својих 40 година ишли са својом 
робом по вашарима тако као што данас специјални вашарски 
трговци иду. Кола им се преобрате у шатру, под којом се као 
у дућану уреде, купце дочекају и са њима тргују. Мој пок. 
чика Ђура ишао је као трговачки помоћник са својим ше
фом тако по вашарима. На једном таквом вашаришту, где су 
преноћили били, он је ноћу изишао себе ради из шатре и ви
део да су лопови провалили у другу неку шатру и да крађену 
робу товаре на своја кола. Кад је он на то дигао узбуну, при
скочио му је иза леђа један од саучесника и ударио га бати
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ном по глави тако да је намах на земљу оборен и тим удар
цем задао му је таку озледу да му је ожиљак за цео век остао 
на глави.

Годинама после овог догађаја већ у својој старости 
био ми је чика Ђура у Београду и друштво га је одвело код 
''безобразног Васе'', тада познатог тамошњег гостионичара. 
Били су добро послужени, па се чикаЂури допало Васино 
заузимање око послуге, те ћe му сасвим озбиљно рећи:

– Ви ми се тако честит и скроман, тако хоментан чо
век чините, па се чудим да су Вас тако недостојно прозвали. 

Ha то ћe Baca циљајући на ожиљак седећег чикаЂуре, 
a у својем стилу рећи:

– Видим и ти си морао честит бити док си млад био.
– Е, сад разумем што Вас зову безобразни Васа – одго

ворио му је смешећи се пок. чика Ђура.

*
Моја је кућa у предграђу. У мојем детињству овде су на 

периферији почињали виногради. Кад јутром улазим на по
сао у варош, вeћ напред знам где ћy кога срести или стићи 
мада их лично и не познајем. Водар, што на својем коњичку 
у пратњи своје младе жене разнаша по кућама артеску воду, 
свакидашњи je мој непознати познаник. A мили су ми обоје, 
волим да их видим... Он жвиждуће, она певуши, или обоје 
тако, а посао им иде од руке. За мене је увек радост виде
ти их тако задовољне. Чисто ме разведри и освежи њихова 
појава, мене тако често туробног, јер ето задовољство се не 
састоји у великом благу већ у малим потребама.

Ох, ал тешко незадовољнима, којих је много, ваљда и 
више него задовољних!

Ето, на пример, иде преда мном дечко од својих 89 го
дина и његова мати, које вeћ давно не виђам у Сомбору. Док 
сам их стигао и обишао, разабрао сам њихов следећи разго
вор, у неком вансомборском наречју.

– Доћи ћe време, вели мати, кад ћемо сви ножевима ићи 
на господу.

– А ја нећу – вели дечко.
– А зашто?
– Јер ћy и сам господин бити.
У том часу ja сам их обилазио, погладио сам руком гла

ву гологлавог дечка и рекао сам му: 
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– Да бог да тако било.
Тешко је погодити пут који задовољству води. Убоги 

роб а славни латински филозоф Епиктет каже: ''Човек који 
није задовољан са малим није задовољан са ничим''. Живот 
је загонетка тако често одгонетана, а никада неодгонетнута 
загонетка.

Ашбот Јанош, негда посланик на Угарском сабору, био 
је потомак старе племићке лозе. Он је вазда био одмерен и 
хладан као неки Енглез, уз то и надут, па су га ваљда отуд и 
прозвали Џоном.

Била је то у Будимпешти знатно пре светскога рата нека 
белгијанска државна свечаност, на коју је Џон дошао декори
сан неким високим белгијским орденом. По служби божјој 
колеге гa запиташе:

– Од куд у тебе тај високи белгијски орден? За какве за
слуге? Зашто?

– За један ручак – био је Џонов хладни одговор.
Из даљег разговора се тада разабрало да није ваљда 

Џон дао неки царски ручак за тај орден, већ он је поручао тај 
ручак на двору белгијског краља, куда је он као негдашњи се
кретар аустријског министарства спољашњих послова ишао 
у пратњи негдашњег престолонаследника Рудолфа, кад је 
овај ишао онамо у прошевину.

10

Из мојих досад већ обнародованих успомена мојим ћe 
драгим читаоцима већ познато бити да ми је прадед Мишица 
Маширевић био угледан грађанин и имућан трговац у 
Сомбору. О тим временима, дакле, о првој половини про
шлог столећа овако је говорила мом пок. оцу његова тетка 
пок. Нана Теодоровићка Горкиница.

– Хја, синко мој, друга су ти то данас времена, сас
вим друга. Какав јаузн, каква кафа и дунст! Није, него! Ми 
смо код твоје бабаМарије долазиле на поседак, свака је до
била у лончићу мало кувана кукуруза, ми смо гa натенане 
љуштиле, јеле и разговарале, па ето ти јаузн!

*
У суседству пок. деде Мишице имала је у Читаоничкој 

улици своју кућу угледна породица Бикареви. У тој кући пре 
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својих деведесет и неколико година женио се млади Шана 
Бикар. 

– Чујем, Шано рано, да се жениш, да ћете данас у про
шевину – говорила је њему дедаМишицина баба Марија – 
па нека је са срећoм синко!

Шана се на те бабаМаријине речи снебива и гледајући 
у врхове својих нових чизама, вели:

– Та ја, овај, не знам, мени је само мама рекла да обу
чем нове чизме, ја сам, ето, обукао, па сад видећемо.

*
Примадона велике опере у Паризу сетила се својег 

родног места, мале неке варошице у Прованси, и сиротиње 
те варошице, па се решила да оде кући и да приреди концерт 
у корист те сиротиње. Та јој је намера одсвакуд радошћу 
поздрављена. Успех, нарочито материјалан успех, био је 
сјајан, јер је много радости унео у сиротињу. Градоначелник 
мислећи да се од уметнице не може толико жртава очекива
ти, хтео је да јој се плате бар њени готови издатци, али као 
Француз он је oceћao потребу да се то мора учинити са не
ким тактом. Он је, дакле, поверљиво дао запитати уметни
чину собарицу:

– Шта најрадије воли мадама?
– Шта воли, па воли ровитих јаја – био је одговор.
Градоначелника је и тај одговор задовољио. Он је ча

сом нашао неко од папирмашеа зготовљено а свилом и ка
дифом превучено јаје, напунио гa је дукатима и пожурио се 
к уметници, да је још пре одласка нађе.

– Мадам – рекао је градоначелник – доброти Вашег 
срца цело Вам се родно место диви, неизмерно Вам је благо
дарно, па сазнавши да Ви волите јaja, у знак своје благодар
ности шаље Вам ево ово јаје.

– Ја сам очарана Вашом пажњом драги г. градоначелни
че – рекла му је oнa, ну осетивши да је јаје тешко, она гa је 
отворила, па видећи дукате, додала је – ал ја волим само бе
ланце, жуманце поклањам сиротињи – те изручивши и вра
тивши дукате, задржала је само празно јаје.

Тако Французи. Они су увек пуни такта, и духовитости.
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11

Још од половине прошлога века постојала је деценијама 
трговина Николе Стојшића, прозваног ''Паприка'', у згради 
Сомборске црквене општине, у садашњем локалу помод
не трговине Рад. Паланачког. Никола Стојшић прозван је 
Паприком, јер је у фирми своје трговине имао у бојама вели
ку црвену паприку. Паприка је био прототип наших прими
тивних трговаца тих старих времена. Мали и здепнаст, у по
кретима жив а разговоран човек, Паприка је био једноставан 
додуше, ал врло окретан трговац. Роба му је у дућану врло 
разноврсна била. Уз мало ракије и сланине, он вам је прода
вао дрвених вила и лопата, коломаза и све ситне потреби
це нашег тадашњег сељака. Па ма како да му је ова његова 
трговина скромног обима и малога промета била, Паприка је 
ипак силним трудом и штедњом а ништа мањом заслугом и 
његове вредне бабе стекао знатан иметак, који је већим де
лом припао његовом синовцу а нашем суграђанину и вред
ном трговцу Паји Стојшићу, који је у школи тога свога стри
ца научио неуморно радити и штедети и који је од њега на
следио и надимак ''Паприка''.

Штедљивост старога Паприке карактерише да је он 
ради исхране купљену своју јунад све до Kaћa лично у рит 
пешке на испашу отерао и отуд опет лично пешке дотерао. 
Са колико је љубави он вршио своје ситне трговачке посло
ве сведочи да кад је у зору своју малу болту отворио, он би је 
сваки пут поздравио са речима:

– Добро јутро, дућане!
А затим би сам одговорио:
– Да бог да, Паприка!
А сретна су то времена била. Кад би стари Паприка по

шао на ручак, он није ни затварао своја дућанска врата, већ 
би ставио у довратак две дрвене лопате унакрст, што је у та 
времена значило да је дућан затворен, а трговац одсутан.

Човек без деце, стари Паприка је увек волео децу, а 
имао их је у непосредној близини, јер цео спрат над његовим 
дућаном заузимале су тадашње основне школе. Милан Зака, 
каснији велики жупан и посланик, овде је ишао у основну 
школу и био је несташно дете. Стари Паприка је после ручка 
на прагу свога дућана често пушио, истуривши свој чибук. 
Несташни Милан је то са спрата опазио, па удешавајући, 

146



Домети

погодио је да пљуне баш у Паприкин чибук. Дабоме да је 
Паприка дигao грају.

– Ах, чекај само, опазио сам те ко си! Ко би и био дру
ги, нег Зако! Чекај само, проћи ћеш ти још и мојим сокаком, 
окусићеш ти мој чибук на леђима.

Дабоме да је мали Милан од то доба имао зорта од 
Паприкиног чибука, бежао је на противну страну улице кад 
год би га опазио, јер му је дуго претио, нo увек смешкајући 
се доброћудно као човек који воли децу, па не би ни кадар 
био дете ударити. Ово ми је сам Милан Зако причао.

Стара су то сретна времена, сретна ваљда зато што су 
тако једноставна била.

12

У јужном Банату, на Дунаву, тамо према Смедереву, 
на умереној висоравни лежи Ковин, пруживши се баш са 
својим српским крајем, низбрдице све до Поњавице, која 
је већим делом већ усахнула од како су подигнута против 
Дунава од Панчева до Ковина те од Ковина до Дубовца два 
силна насипа, која овај плодни део јужног Баната од попла
ве бране. Ковин је само у трећини српски, у једној трећини 
су му становници Немци, a у трећини Румуни. Срби су још 
од доба Велике сеобе Срба онде праседеоци, а потомци су 
Браничеваца, славног племена српског, које ce још у то ста
ро доба на обема обалама дуж Дунава населило и тамо из 
риболова и сточарства а касније из обрађивања земље живе
ло. У року од 4 године, док сам онде старешина Среског суда 
био, стекао сам уверење да су Срби Ковинци достојни по
томци тих својих прадедова, запојени духом чистог српског 
родољубља, а нарочито се омладина уме топло загревати за 
све што је наше, што је лепо, што је племенито и узвишено. 
To је ето Ковин, то је моја тазбина, то јe колевка моје cpeћe 
у браку.

Породица Теодоровић у Ковину спада међу најуглед
није. Грана се удвоје, једни су прозвани Јоргачима, а дру
ги Диминима. Ја сам зет Јоргачевих. Таст ми је био Ђура 
Теодоровић, трговац и поседник. Он је знатну улогу играо 
у предратном жупанијском животу и y својству жупанијског 
скупштинара сарађивао је као члан свих могућих и немогућих 
одбора. За тај његов рад добио је и мађарско племство. Жена 
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му је била Јелена Голубовић, кћи Димитрија Голубовића, 
трговца, из Панчева, чију ћете слику наћи у издању ''3наме
нитих Срба'' као народнога добротвора. Све сам вам ово ис
причао да бих вам у главним цртама приказао миље у којем 
је моја ташта, ова духом тако велика жена, живела.

Често и у најнезнатнијем породичном куту ми, Срби, 
имамо по коју женскињу која је у том куту на вечита времена 
непозната остала, a која нас задиви кад јој вредност њезину 
случајно поближе упознамо.

Међу ове духом и срцем велике жене cпaдала је и 
моја ташта, о којој увек вреди гoворити. Много je сa стома
ком побољевала, па је била слаба, мршава, у лицу бледожу
та, а стасом висока жена. Трепет њезиних невероватно сла
бих живаца био је ваљда сталан, па ипак ова је била вазда 
стојички мирна, никад није околини својој са јадиковањем 
досађивала, као што то хистерике чине, a све је просуђивала 
мудро, непристрасно, хладнокрвношћу некога суца. Она се 
ваљда није умела расрдити, мада по природи својој није била 
равнодушна. Ја ce бар не сећам да сам је икад срдиту ви
део. У опхођењу са сваким, са старим и младим, са мушким 
или женским, њен је такт и неусиљена грација надмашала 
и понеку француску маркизу или контесу из доба Луја XIV. 
Разговору је увек она давала правац, она га је водила, поне
кад духовито, а за друштво занимљиво. Она је умела вла
дати са собом, без да се то на њој могло приметити, а стро
га је била у првом реду према себи, a у другом реду пре
ма својој деци, нарочито у питању васпитања и духовног 
напретка њиховог. Туђе врлине је увек признавала и својој 
деци истицала, а туђе је погрешке знала из уверења тума
чити и праштати. Она никад није била неприродна, увек је 
била љубазна, а и та љубазност њезина била је природна. 
У сваком човеку има неког урођеног личног достојанства, 
те је и она увек веома достојанствена била, а ипак се сви
ма милило у њеном друштву бити. Таст ми је водио – што 
се каже – отворену кућу, био је гостољубив, па је и она то 
била, ну она је умела неприметно учинити госту боравак у 
њиховој кући пријатним. Поджупан Дешан Ахил, данас ста
рац од 80 година, који сада у Темишвару живи, рекао је не
давно мојој свастици, која га је у пропутовању онде потра
жила: ''Да ми је само још једанпут да ступим на праг ваше 
куће, да загрлим довратак и да се тамо исплачем. Где су ти 
лепи, ти гостољубиви дани!'' Она је осим српски говорила 
још немачки и француски, ну она овим страним језицима не 
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би никад проговорила у друштву ако није била сигурна да ју 
свако у том друштву разуме. У штедњи већ није била марки
за. Нарочито је штедела баш на себи, на својој особи, а ипак 
је увек укусно заоденута била. Кухиња јој је била изврсна. 
Све ce по њеном рецепту кувало. Све је она надзирала и сва
ко јело јој је увек изврсно било.

Остарити, а успркос старости не постати смешан, то је 
уметност. Она је своје лично достојанство све до смрти очу
вала. У вечитом њеном боловању брзо је старила, а умрла је 
у 59. години, окружена својом децом, која су је увек обожа
вала. Живела је и умрла без да је икад иком на терету била.

To је ето била моја ташта. Ова духом тако висока жена 
заслужила је да је се сетимо, да се са њеним врлинама зани
мамо, а ако која моја читатељка присвоји коју од њезиних 
врлина, ja ћy бити сретан.

13

О неумрлом нашем песнику др Лази Костићу, о том на
шем драгом и никад незаборавивом зeмљаку, којег смо ми 
толики поближе знали и искрено поштовали, опште је позна
то да је радо и врло вешто ковао речи. Многе су њeгове добре 
кованице ушле не само у књижевност већ и у свакидашњи 
живот, толико су у употреби да понеку човек са поуздањем 
тражи у Вуковом речнику и чисто се чуди да је тамо нема. 
Знамо о нашем Лази и то да је волео шалу, а дабоме да му је 
шала увек и духовита била.

Haш је песник волео шетње, па чак и велике шетње. 
Он је скоро дневно испешачио у које суседно село, па одмах 
пешке натраг. Тако једном на једној мањој шетњи са својим 
присним пријатељем, са пок. Ђоком Чордаром, адвокатом, 
дошао је до улаза варошког парка. Да јахач или кола не би 
могли у парк ући, и данас има на тим улазима пo један или 
два ступца, на којима се врте два унакрст углављена дрвета, 
па га пешаци при улазу покрећу и тако појединце улазе.

Ђока је био такође шаљивчина, који се са сваким па и 
са Лазом волео понекад зачикавати. Кад су стигли до таквог 
ступца, Ђока ћe рећи: 

– Ти, Лазо, умеш да кујеш речи, па дедер ми реци, ал 
сад одмах ми реци, како се српски зове ово – показујући на 
ступац.
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Видевши Лаза да га Ђока чика, хтео му је истим начи
ном одговорити:

– Па никад лакше, Ђоко – рекао је Лаза, тек ваљда само 
зато да добије мало времена и да промисли шта да му рекне.

– Е, дакле, чујмо, чујмо.
– Па ето ''типаја'' – рекао је Лаза.
– Па шта је то, како то, шта je ту корен речи, где јој је 

етимологија?
– Па, човече, ето само ти се каже.
– Па како?
– Па ето тако! Ти, па ја, па ето ти типаја.

(Наставиће се)
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УСПОМЕНЕ И ЦРТИЦЕ НИКОЛЕ МАШИРЕВИЋА 
АЛИАС НИКЦА ОД БИЛИЋА

Пишући о другима, у више фељтонских чланака ''Успо
мене и цртице'' од првог у бр. 21. од 21. маја 1932, са прекиди
ма,  до последњег у 20. броју од 18. маја 1935. године, срећом, 
иако узгредице, Никола Маширевић (1865–1949) је писао и 
о себи. Без њих мало шта бисмо могли данас знати о њему. 
Из ''раштркане'' биографије поуздано се да разабрати да је 
после свршене сомборске мађарске Гимназије 1885. похађао 
студије права на Пештанском универзитету, и да је био висо
ки чиновник у мађарском Министарству војске до окончања 
Великог рата, дакле, савременик једног узбудљивог, прелом
ног времена прекрајања граница и стварања нових земаља на  
рушевинама царства које се до јуче чинило вечно и његових 
реликата, којима је и сам припадао. И заточеник наслеђених 
предрасуда у множини народа који су га чинили.

Подстицај да напише своје успомене и цртице нашао је 
у позиву Светислава Банице, у Годишњаку Матице српске за 
1932, управо у Баничиној замерци локалној интелигенцији 
због пасивности и одсуства сарадње у локалној штампи као 
услова да постане ''садржајнији израз своје средине''. Пи
сао је сакривен псеудонимом, Никац од Билића. Хумори
стичним. Лако је пронашао лист у коме ће моћи да изда свој 
фељтон. Ванпартијски недељник, сомборски Глас народа 
(1928–1941) је од почетка неговао фељтонистику. Др Радивој 
Симоновић је у бројевима 53 и 54 за 1929. и 118 за 1930. 
објавио у њему своју ''Успомену на др Лазу Костића''. 

Уз др Радивоја Симоновића највећи сомборски по
штовалац Лазе Костића, упркос годинама и породичној 
несрећи губитком сина јединца др Михајла Маширевића 
(1896–1932), устао је са исхитреношћу својственој младости 
у одбрану песника ''Santa Maria della Salute'' oд неких судо
ва Живомира Младеновића  у чланку ''Јован Јовановић Змај 
и Лаза Костић'', о стогодишњици Змајева рођења, у другој 
јубиларној свесци Летописа Матице српске 1933, јер нису 
били спорни у мери да би их требало жестоко оповргава
ти у беспоштедној полемици у Гласу народа од 3. фебруа
ра до 14. априла 1934. (Са коментаром, цела полемика је пре 
неку годину поново објављена у јесењозимској свесци До-
мета, двоброј 134135 за 2008, на истом месту као и ''Успо
мене и цртице'', у рубрици ''Баштина'', под насловом ''У од
брану песника Лазе Костића''.) 
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Доносећи текст Н. Маширевића после целих осам 
деценија од изласка, у складу са савременом нормом учи
њене су најминималније ортографске корекције које се тичу, 
најпре, интерпункције, састављеног и одвојеног писања 
речи и употребе малог и великог слова. Наравно, у језик и 
стил писца није дирано. Тако су сачувани данас нестандар
дизовани облици речи, на пример коресподенција или ин-
стиктиван. Уједначени су различити облици исте речи. И 
исправљене су, дакако, коректорске и штампарске погреш
ке у првом слогу.

Р. С.
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ВРЕДНОВАЊА

зорица хаџић

споменик српкињи
Радмила Гикић Петровић: ЖИВОТ И КЊИЖЕВНО ДЕЛО 

МИЛИЦЕ СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊЕ; Дневник, Нови Сад, 
2010.

На Видовдан 1912. године у Врднику подигнут је спо
меник Милици Стојадиновић Српкињи. У историји српске 
књижевности, нажалост, ствари се крећу много спорије. 
Другим речима, требало је да прође безмало читав век од 
откривања Миличине бисте да би ''Врдничка вила'', како 
су је савременици звали, добила споменик какав уистину 
заслужује – целовиту, прегледну студију посвећену њеном 
животу и раду. Реч је о књизи Радмиле Гикић Петровић Жи-
вот и књижевно дело Милице Стојадиновић Српкиње која 
је објављена 2010. године у Новом Саду. Ауторка књиге 
посветила је деценије проучавању живота и дела Мили
це Стојадиновић. Најпре, мислим на приређивање Мили
чиног дневника У Фрушкој гори 1854 који је објављен у 
пажње вредној Просветиној библиотеци ''Баштина'' 1985. 
године. Аница Савић Ребац је још 1926. године писала о 
Српкињином дневнику као о књизи коју је ''скоро немогуће 
набавити'' – тек захваљујући труду Радмиле Гикић Петровић, 
ова занимљива књига постала је доступна широј читалачкој 
публици. Даље, поред дневника, имам у виду и преписку Ми
лице Стојадиновић извучену из таме архива и објављену у 
две књиге – Преписка. Милица–Вук–Мина (1987) и Преписка 
Милице Стојадиновић Српкиње са савременицима (1991), за
тим књигу Српкињин круг кредом (2006), за којом је уследи
ла Библиографија радова о Милици Стојадиновић Српкињи 
(претходници Радмиле Гикић су у том послу дали, навешћу 
речи професора Боривоја Маринковића, ''неподношљиво ми
нимални учинак'') и, најзад, књигу Живот и књижевно дело 
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Милице Стојадиновић Српкиње која представља велику син
тезу вишегодишњег рада. 

Дакле, већ на почетку могу да констатујем изузетну 
посвећеност Радмиле Гикић Петровић и, свакако, велики рад 
који је резултирао наведеним књигама. У наше време све
доци смо срамне чињенице да се минорни књижевни исто
ричари у покушају да нешто кажу о Милици Стојадиновић 
потписују испод фрагмената преузетих из текстова Рад
миле Гикић Петровић или, пак, испод књига које чине 
њен приређивачки рад. О томе нам је и сама ауторка дала 
информацију на крају своје студије, јасно издвајајући радо
ве који су плагијат. 

Оно што одликује књижевно историјски рад Радмиле 
Гикић Петровић, и књигу о којој је реч, јесте добро и поу
здано познавање архивске грађе и литературе. У том смислу 
значајно је ауторкино окретање заборављеним књижевним 
историчарима и књижевницима (Милану Савићу, Милану 
Шевићу, Милеви Симић...) чији радови употпуњују слику 
о животу и раду Милице Стојадиновић. Своју студију Рад
мила Гикић Петровић започела је наводећи оштру оцену 
Јована Скерлића упућену на рачун књижевног дела ''Врднич
ке виле''. Скерлић, утицајан  књижевни арбитар са почетка 
прошлог столећа, који је у једном приказу написао да жену 
ни цветом не треба ударити, био је више пута брзоплет и не
праведан у донетим судовима. Ипак, једно је прецизно запа
зио – живот Милице Стојадиновић Српкиње засенио је њено 
дело. Радмила Гикић Петровић није дозволила да романеск
ни живот несрећне књижевнице однесе превагу у односу на 
њено литерарно стваралаштво, већ је, чини се, пронашла 
идеалну меру да једнаку пажњу посвети како Миличином 
несрећном животу, тако и њеном књижевном раду, који су 
дати у преплетају. Склапајући мозаик од сачуваних писама 
и доступне архивске грађе, ауторка је указала на врло важ
не ''унутрашње везе'' које се не откривају ако у виду имамо 
искључиво литерарно дело. 

Кроз Живот и књижевно дело Милице Стојадиновић 
Српкиње ауторка нас вешто проводи држећи се хронологије, 
посебно маркирајући најзначајније године Миличиног жи
вота уз анализу њеног литерарног рада. Јасно је указано 
на идеале на којима је Милица Стојадиновић одрасла и на 
којима је градила своју поетику – у првом реду мислим на 
њено ватрено родољубље. У уводном делу књиге Радмила 
Гикић Петровић доноси и кратак преглед књижевног рада 

154



Домети

жена које су се у књижевности јавиле пре и после Милице 
Стојадиновић, успевајући да и на тај начин рад ''Врдничке 
виле'' стави у књижевно историјски контекст. У том смислу 
издваја се као занимљиво и инспиративно поређење између 
две изузетне, а ипак тако различите жене, које је прегнуће 
Радмиле Гикић Петровић вратило у српску књижевност – 
Милице Стојадиновић и Анке Обреновић, њихових днев
ника и уопште, начина живота. Иако су обе водиле сасвим 
различите животе и биле потпуно другачијег темперамен
та, своје окружење нису остављале равнодушним (о њима 
се говорило похвално, али и злобно и злурадо). Коначно, у 
част и једне и друге писали су се стихови, а њихова лепо
та се славила. Ћерка Фрушке горе, Милица Стојадиновић 
Српкиња, издвајала се од околине својим начином живота о 
чему је и сама писала на страницама свог дневника – савре
меници су је, услед њеног интересовања за књиге, сматра
ли ''фантастом''. Док је Анка Обреновић била прва Српкиња 
која је ''напустила народно одело и почела да се облачи по 
последњој бечкој и париској моди'', Милица Стојадиновић се 
поносила својим српским хаљинама (у оделу у бојама српске 
тробојке учествовала је у протестној поворци у Вуковару) и 
чињеницом да је ''српска певачица''. Нарочито је занимљив 
однос Милице Стојадиновић према Анки Обреновић, о чему 
пажљив читалац добија информацију на страницама ове 
књиге.

Коначно, читаоцима ове студије брзо постаје јасно да је 
урађен велики посао. Задатак није био нимало лак јер се вре
меном у историји српске књижевности наталожило доста не
тачних судова, преузиманих а непроверених ставова. (Ради 
илустрације поменућу само погрешна навођења датума и 
године рођења Милице Стојадиновић Српкиње.) Радмила 
Гикић Петровић је, дакле, указала на уврежене ставове и ис
правила их. Докази које је она донела, као добар зналац већ 
поменутих унутрашњих веза, бритки су и непобитни. (Рад
мила Гикић Петровић скоро да има формулу за одбацивање 
нетачних ставова, она се понавља готово као рефрен и гла
си овако: ''Нити је Милица учила лицеј, нити се заљубила у 
кнеза'', ''(...) чињенице говоре да писмо није написала Јулија 
– нити га упутила Милици''.)

Књига Живот и књижевно дело Милице Стојадиновић 
Српкиње чита се са лакоћом, као узбудљив роман. Гото
во у уводу сваког поглавља ауторка даје јасну слику време
на и прилика у којима је живела нимфа из бајке, стварајући 
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потпунији и шири контекст. Сазнајемо, такође, и шта је која 
година значила у животима Љубомира Ненадовића и Ђорђа 
Рајковића. Фусноте у овој књизи су прави мали медаљони 
у којима се налазе важни подаци, објашњава свака поме
нута личност или, пак, часопис. Посебно завређује пажњу 
и однос Вука Караџића према књижевном делу Милице 
Стојадиновић, о коме Радмила Гикић Петровић каже: ''Уза
луд се Српкиња надала да ће Вук бар покушати да објави 
њене песме. Није могла да процени околности: он је био оп
седнут својим пословима, а изгледа да му се и њене песме 
нису свиделе. Никада, и ни у којој прилици, ни позитивно ни 
супротно, није изрекао нити јој написао о њеном књижевном 
раду, нити је бодрио, као што је то чинио тражећи од ње 
приповетке, басне, или да скупља пренумеранте за његове 
књиге.'' Однос Вука Караџића према ''Врдничкој вили'' у 
многоме наликује на његов однос према песнику ''Ђачког 
растанка'', отвара могућност за даља истраживања и, чини 
се, даје за право тези Милана Кашанина изнетој у познатом 
есеју о Бранку Радичевићу. 

Наравно, Милана Кашанина нисам случајно помену
ла. Читајући књигу Радмиле Гикић Петровић стално сам се 
враћала на његову мисао, изречену поводом Лазе Костића: 
''За разумевање једнога песника од примордијалне важности 
је познавање историје и друштвене атмосфере у којој се он 
кретао – људи с којима се дружио, жена које је волео, кућа у 
којима је становао, предела кроз које се кретао. Иконограф
ски документи каткад више но издавачеве пропратне речи ту
маче текстове и њихове писце''. Све наведено пронаћи ћемо и 
у књизи Радмиле Гикић Петровић о Милици Стојадиновић, 
и то је драгоценост. Потреба да се, уколико је могуће, завири 
у рукописну оставштину, сагледају унутрашње везе, освет
ле ''рубни простори'' представља важан услов целовитијег 
сагледавања развоја наше књижевности. Од првог па све до 
последњег поглавља књиге, која се завршава нашим данима и 
рецепцијом Миличиног књижевног рада у XXI веку, остајем 
у уверењу да је оваква студија била неопходна. Радујем се 
што смо је, коначно,  добили. 
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slađana sl. stojanović

prostorna izukrštanja i usložnjenja
Časlav Đorđević: OTVARANJE POETSKOG PROSTORA; 

Službeni glasnik, Beograd, 2011.

Dubljem i svestranijem ispitivanju fenomenologije knji
ževnoumetničkog prostora posvećeno je novo delo Časlava 
Đorđevića, umnoženog perspektivnog čitanja srpskih pisaca, is
poljenom u njegovim dosadašnjim studijama i ogledima. Već po 
onome što zahvata, a zahvata dela autora od 18. veka do danas, 
prenosi njihova bogata značenja. Đorđević izgleda iznova stvara 
svoj prostorni svet, čitalačkom sublimnošću pomno naznačen.

Ovaj pak novi prostor otkriva se u Otvaranju poetskog pro-
stora na tragu prethodne Đorđevićeve knjige U mreži simbola, 
sudeći već i po pojedinim autorima čije umetničke svetove kritič
ki obdelava u posebnim knjigama (Miodrag Pavlović, Ljubomir 
Simović), ili ogledima o nekim pređašnjim delima (Saša Hadži 
Tančić).

Đorđevićeva namera je nesustalo otvaranje ''konkretnih 
prostornih modela'' pred čitaocem, ali još vidnije njihovih meta
fizičkih i simboličkih, skrivenih smislova.

Isto tako, osim kao toposi ljudskog nastajanja, Đorđeviću 
su kao esejisti istinskog analitičkog duha odsudno važnije umet
ničke ravni, poput prostora samoće i snevanja, prostora sreće, 
prostora tajne intime; prostora sile, destrukcije i zla; virtualni i 
onostrani prostori.

U to uverava već prvi ogled '''Unutrašnja žitnica' Gavrila 
Stefanovića Venclovića i Dositejeva rasprostiranja'' osvetljava
njem doprinosa oba pisca kao antipodna za doba u kome su stva
rali: dok je Venclović pomerio granice duhovnog prostora i širio 
unutrašnji prostor, Dositej je širio racionalističkoprosvetiteljske 
horizonte sa smislom stalnog rasprostiranja.
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Prirodom prostora teksta bavi se ovde zatim sa aspekata 
snevanja i snova u delu Borisava Stankovića. Reč je o prosto
rima snažnog energetizma, utvrđuje Đorđević, ali i neposredno 
traumatskom iskustvu koje ''još bolno damara u subjektu i u po
vređenoj animi snevača''. Navedenim primerima, koje analizira, 
pokazuje pri tom da je svako snevanje velika budnost i aktivnost 
anime snevača.

Toposu zemlje kod Veljka Petrovića i Boška Ivkova posve
ćen je naredni ogled, pre svega u njihovoj poeziji, zatim prozi. 
Kada Veljko Petrović piše o zemlji, on to čini afektivno, imajući 
je više na umu kao posed, omeđen egzistencijalni prostor. Kod 
Boška Ivkova je mnogo više fenomenologije najrazličitijeg pore
kla, a i sa aspekta ravnice kao neizmernog ''božjeg dlana''. Sudeći 
prema uvidima Časlava Đorđevića, obojica autora, prema zemlji 
se odnose sa predanošću, zanosom i do pobožnosti.

Stvaralačkom opusu Boška Ivkova vratiće se i posebnim 
ogledom, pre svega njegovoj Čitanci Vojvodine, i toposu grada, 
Novom naselju, kao središtu, centru i osovini individualnog tra
janja, što, uopšte uzev, posvedočava da život pojedinca ''i nije 
ništa drugo do neprestano posvajanje prostora, naum i urođena 
potreba ljudska da se biće neprestano oprostorava...''

Uzbudljivim prelazima iz verovatnog u neverovatno, fan
tazmima, a samim tim i zagonetnom u stvaralačkom proznom 
umeću Saše Hadži Tančića, u knjizi Otvaranje poetskog prosto-
ra, Časlav Đorđević posvećuje temeljit ogled o dva toposa – o 
biću i vremenu. Pet knjiga pripovedačke proze: Jevrem, sav u 
smrti, Savršen oblik, Silazak u vreme, Zvezdama povezani i Ivi-
com, najlepši put ovog zrelog i stamenog pripovedača, po Đorđe
vićevom naglašenom sudu, usto ''veštog graditelja kratke priče, 
koji kleše svaku semantičku, sintaksičku i nadrečeničnu jedinicu, 
i odvaljuje od nje sve što nema relevantni smisao za temu, za 
motiv, situaciju ili psihološko nijansiranje'', u ogledu se tumače 
i vrednuju pre svega sa aspekata fantastike koja se ''ovde javlja 
baš onako kako su govorili neki tumači o njoj: kao viši i dublji 
oblik zbiljskog''. Đorđević to čini s punim pravom. Jer, Hadži 
Tančić provodi postupak oblikovanja životne u umetničku zbi
lju ''misleno i imaginativno'', kao različite iskustvenosti. Aspekt 
imaginiranja (izričit u knjizi Silazak u vreme) Đorđević promišlja 
i kao istorijsko vreme, o čemu posebno govori povodom knji
ge Zvezdama povezani. Ali, dok u ovom trobrodskom delu Saše 
Hadži Tančića na pozornicu istorije izlaze znamenite ličnosti im
peratora Konstantina Velikog, srednjovekovnog srpskog vladara 
Stefana Nemanje i tragičnog junaka Prve srpske revolucije Ste
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vana Sinđelića, u knjizi Ivicom, najlepši put na pozornicu života 
izlaze anonimni ljudi najrazličitijeg porekla i zanimanja, mahom 
sa margine života; svet koji ide do kraja, do ivice a da ne zna za 
meru i sporazum, već za iracionalna ispoljavanja i potisnute unu
trašnje dinamizme bića. Đorđević ogled završava stavom o ja
snom uverenju pripovednog subjekta da se tim putem lakše stiže 
do Boga, što je autoru moglo da posluži kao izuzetan podsticaj da 
celini ovog ogleda pridruži i ogled ''Na putu ka Bogu'', objavljen  
u prethodnoj knjizi U mreži simbola o Hadži Tančićevom nara
tivnom delu Hram u koferu u kojem se u prvi plan ističe svest o 
duhovnosti i volji koja pronalazi put što vodi od zemaljskog (ma
terijalnog, čulnog) do jevanđeljskih visina i spasenja sebe. Tim 
pre što je u Hramu u koferu ''vrh onog nevidljivog stuba koji čini 
središnu i noseću osu njegovih književnih ostvarenja i duhovnog 
života koji ne prestaje da se preliva iz knjige u knjigu...''

Smelom prozaističkom i izuzetno uspelom romanesknom 
poduhvatu Top je bio vreo mlađeg pisca Vladimira Kecmanovića 
posvećuje se naredna pažnja, pre svega kao segmentu dramatič
notraumatskih dešavanja u našoj nedavnoj prošlosti. Đorđevića 
pri tom zanima posebno modelovanje kinematografske narativ
nosti, filmska sceničnost, kao vid modelovanja umetničkog pro
stora, ali i etički, psihološki i ideološki aspekti prostora, kao i as
pekti stilskojezičkog modelovanja, sve do semantike završetka 
romana (zatvaranje umetničkog prostora).

U prvom delu knjige, posvećenom aspektima proznog po
imanja života i postupcima književnog oblikovanja umetničke 
slike sveta, Đorđević se bavi još i narativnim korpusom Save 
Damjanova. 

U drugom delu knjige otvoreni su poetski prostori pesnič
kog dela Miodraga Pavlovića, Ljubomira Simovića, Milosava 
Tešića, Simona Simonovića i Miroslava Cere Mihailovića. Uti
sak je da je Časlav Đorđević iscrpeo svoje poglede na pesništvo 
Pavlovića i Simovića već posebnim studijama, kao i u potonjim 
ogledima u delu U mreži simbola.

Međutim, upravo pesništvo Milosava Tešića odlikuje se 
stalnim vraćanjem korenu i stalnim svraćanjem na izvore srp
ske tradicije uzoritim tragom Miodraga Pavlovića i Ljubomira 
Simovića. Valjda zato uspešnije se bavi kretanjem emotivnih, 
zvukovnih i skrivenih misaonih strujanja kao mogućnostima za 
potpunije sagledavanje pesništva ovog autora u kojem ''prepo
znajemo najlepše kombinacije Radičevićeve, Kostićeve, Zmaje
ve, narodne i Crnjanskove melodike''.
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Poeziju koja, pak, dolazi iz vrtloga života i ponovo uranja 
sve dublje u vrtlog vremena, sledeći pravce razvoja savremene 
evropske poezije i ne zaostajući za njima, Časlav Đorđević otkri
va u pesničkom delu Simona Simonovića, pre svega u njegovim 
trima zbirkama: Gradski život, Uputstva za prevrat i Izjave. Đor
đević ustanovljava da je ovaj pesnik opsednut ''gradskim živo
tom'' kao fenomenom savremenog sveta, i poetski ga rezimira, 
''posvajajući'' ga.

Završni ogled u Otvaranju poetskog prostora nesumnji
vo je epistolarno strukturisan. Obraćajući se neposredno trojici 
urednika Mihailovićevih knjiga, Đorđević ukratko rekapitulira 
ono najbolje što je pesnik napisao na normativnom jeziku, ali i 
na arhaičnom govoru (dijalekatskom), artikulišući u oba slučaja 
pesnički subjekt kao nosioca modernog vremena.

Delo Otvaranje poetskog prostora obeležava visok ste
pen analitičkog diskursa, kritičke svesti, drukčiji pristup srpskoj 
umetnosti pisane reči u odnosu na već osvetljena sagledanja i 
tumačenja Časlava Đorđevića pre svega u domenima podteksta 
i metateksta, tako bitnih za ostvarivanje celovitih uvida u pojave 
poetike, dela i autorskih ličnosti, čijom se nesvojstvenom priro
dom i vrednošću bavi.

160



Домети

мирослав илић

нови сад
 и духовна сценографија

Драшко Ређеп: СКЕЛА МИРУЈЕ, АЗИЈА ПУТУЈЕ; Књи
жевна општина Вршац, Вршац, 2011.

Наслов нове књиге др Драшка Ређепа (1935. Осијек 
или Осек), наравно, није случајан. Затечен на скели у време 
туробног оглашавања сирена, након којих ће однегде залута
ла смрт спустити своје ''милосрдне анђеле'' и можда заувек 
смирити древну направу за прелажење Дунава, др Ређеп има 
асоцијацију на Азију, која путује из стиха Растка Петровића. 
Изненађујуће. Јер то не може бити приземна мисао о неком 
цивилизацијском ''поазијаћењу'', у које нас је изнебуха 1999. 
гурнуо, тобож, ''развијени свет'', него је то наслов који откри
ва суштинску истину о Новом Саду: скелама смо бежали и 
долазили (из Азије), скелама смо везивани и раздвајани (од 
Азије), скелама смо трговали и градили Нови Сад (на грани
ци Азије).

Тај Нови Сад био је (и остао) духовна позорница енци
клопедијских интересовања Драшка Ређепа. Једном (давно), 
када се обликују прве идентитетске конотације, доспела ми 
је до руку књига, која ће променити младићко сагледавање 
света: улица, периферија и прозора међу којима сам рођен. 
Наслов: ''Нови Сад, град на реци'' (1965). Тајну Новог Сада у 
тој књизи Драшко Ређеп је само делимично назначио. Оста
ла је незадовољена радозналост, за читав живот: интелекту
ална, архитектонска, историјска, речна, балконска, еротска. 
Откривајући је поново и припремајући се за одгонетање 
докторове Азије из наслова, подсетио сам се оне странице 
те књиге, на којој поред фотографије Боре Миросављевића 
пише: ''Помишљам на два ветроказa. На један који, усправан 
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и некако себично усамљен столује на платоу Петроварадин-
ске тврђаве. И на други не мање ровнодушан и већ одавно, 
већ од почетка – неутилитаран, над црвеним маварским 
здањем Владичиног двора. Ветрови их носе у правцима по-
све различитим. Имају два смисла у себи, заправо''. Док у 
Андрићевом Сарајеву, дакле, откуцавају сатови различитим 
временима, праћени звонима и певањем, у Драшковом Но
вом Саду два ветроказа, безгласно, ослушкују и окрећу се 
далеким, разнородним ветровима. Источним и западним, се
верним и јужним. Да сачувају главе. Погнуте, или обесне. 
Које мисле и сањају различите снове. Ни Дунав између та 
два ветроказа не стоји најбоље са странама света, јер једино 
овде тече упркос разуму и географским законима – обрну
то: ка северу и ка западу. Град, коме је требало много време
на, од Раценштата (и Кроатендорфа), преко елибертације и 
за одмазду темељног разарања генерала Храбовског, па куге, 
јозефијанских реформи, Милетића, лудила, убистава и још 
много тога, стижући од Златне греде до Дунава (а то је много 
више од Исидориних десет минута хода), припремао се се
дамдесетих година прошлог века, да прекорачи на другу оба
лу. И онда је др Ређеп (у отвореном писму урбанистима) под
сетио на феномен дијалога два ветроказа (''ватроказа''). Ис
тог смера, а различитих праваца. Потврђивао је то литерату
ром и списком важнијих београдских телефона у Крлежином 
џепу сакоа, тек обученог након ''српског присаједињења'' и 
''југословенског уједињења''. Али, авај. Тај период ново
садски бејаше ''најбиједнији''. Јер, уместо дијалога, био 
је у питању само национални монолог. Открио је то Ређеп 
са Стајићем, Камберовима, Жарком Васиљевићем, малим 
Игњацом и Вељком Петровићем.

А град се није дао. Обгрљујући Дунав, Нови је Сад од
важно закорачио на други континент. Преко мостова, Тран
џамента и Мишелука – у Азију. Зато не чуди вечерас овај на
слов: као да је упућен оној бесловесној маси европских кли
наца, који се окупљају почетком јула у Новом Саду и чији 
су очеви са десет хиљада метара висине рушили новосадске 
мостове, да из кампа, код Филозофског, или из Змај Јовине 
(која је више пута принудно мењала име него што та омла
дина има година), крену пут Петроварадинске тврђаве, пре
ко лимеса, на ''Exit'' фестивал, све осећајући да се, прелазећи 
несрећну ''Дугу'' и испод ње највећу европску реку, управо 
ту догађа нешто много више, него што су остареле рок звез
де испред некадашњих сифилистичних касарни. И догађа се. 
Европа се у Новом Саду извела у Азију. А Азија и даље вре
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ба. Путује. Јер мало те деце ће Тврђаву видети са праве стра
не у егзитовским, екстатичним ноћима. Ону Тврђаву која је 
шиљцима својих бедема окренута Ковиљском риту, бранећи 
се ту, на азијском тлу од азијата, Тврђаву на гранитној стени, 
чврстој као вера (''петра'' и ''варадин''), испод које ''се даљине 
сливају''. Уместо дојучерашње војске и казамата привреме
но су само постављени пацификовани ''стејџови''.

А ''маварско здање'' новосадско, у ком столује један 
(веома) православни епископ Бачки, остаје и даље тајнови
то. Велика и до данас неодгонетнута масонска питалица ар
хитекте Владимира Николића. Задовољан утканим архи
тектонским наслеђем оба континента (Европе и Азије), а 
поштујући бечко завештање свог учитеља Данца Теофи
ла Хансена, потоњег барона, он се хладно одрекао аутор
ства над Владичиним двором да га не би чаршија новосад
ска оговарала као кумче патријарха Георгија Бранковића. 
Међутим, остало је дело. Можда најлепши архитектонски 
спој Византије и европског наслеђа, да ветроказ на врху куле 
Новосађанима ода откуда дувају нови европски ветрови. 

Зато је Ређеп видео два ветроказа. И открио многа ли
ца која нам показује Нови Сад, неутешно бележећи смену 
иконографских и семиотичких знакова које је остављала 
увек прошла, владајућа елита града. Потпуно супротно јед
ном бачкопаланачком квазиуниверзитетском барбарогенију, 
који се ту недавно осрамотио тезом да је Нови Сад ''град без 
лица''. Ова књига др Ређепа, као и све његове књиге о једном 
могућем и његовом Новом Саду, управо је доказ зачуђују
ћег, евроазијског идентитетског плуралитета града, града 
два ветроказа и града разапетог на два континента. Лица и 
старих и нових. О којима тек треба да се пише. Композито
ра Александре Вребалов, Новосађанке и Њујорчанке, пис
ца Владимира Тасића, на пример. Нови Сад остаје духов
на сценографија свих који су отишли из њега и свих који су 
остали у њему. Свих оних који ће се вратити и чекати. Нови 
Сад оних у њему и оних испод њега. Наравно, ако послуша
мо Драшка: сазидајмо поново Јерменску цркву и подигнимо 
још споменика: Орфелину, Политу, Аници и још некима. А 
пошто је Нови Сад још и више од тога, завршавам следећим 
цитатом вечерашњег аутора: ''Војводина је утопија. Она је 
магична, јер је недоказана, недоречена, без граница. Стога 
је нејасно дефинишемо, да не бисмо морали да је се одрек-
немо. Овде се плаћа дуг недужних. Дуг верности центру, 
димензијама државности. Војводина је сан''.

Додајем: и Нови Сад у њој. Не одричемо се ничег. 
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мирјана анђелковић

родитељи у српском песништву
Раша Перић: РОДИТЕЉКА – МАЈКА У СРПСКОМ ПЕС

НИШТВУ; РОДИТЕЉ – ОТАЦ У СРПСКОМ ПЕСНИШТВУ; Кул
турни центар, Сремски Карловци, 2010.

''Материнску љубав нико није измислио...
она је ту као звезда на небу.''

Милош Црњански

Лирско биће Раше Перића се испољава на неколико 
планова, али првенствено својом поезијом : ''Певаћу о својој 
глави / само о њој песници нису певали''. То лирско биће 
се прелило у тридесет ауторских песничких збирки. Нека
ко паралелно, као да истиче из истог пребогатог песничког 
извора, јесте и његов рад приређивача тематских зборни
ка песама из српског песничког опуса. Ту му припада по
себно место и по разноврсности тема, сакралних и профа
них, и по броју зборника у које је прелио певање и песнич
ку традицију српске књижевности од најстаријих времена 
до савремености. Непрекидно озарен речима и сликама пре
сазданих у стихове, Раша Перић пише поезију, али посред
ством његових избора поезије из српске књижевности при
ближавамо се духу песме тематски одређене од зборника до 
зборника. Своје поетске субјекте моралне чистоте ставља у 
свом избору поред атрибута припадности првенствено по
родици у којој родитељи (отац, мајка) и потомство (дакле, 
и песник) представљају ланац трајања у времену: родитељи 
носе печат прошлог преносећи га на потомство које је и 
обавезујућа веза са будућношћу. Велиша Јоксимовић овако 
је оценио његов рад на зборницима: ''У тематским зборници
ма Раша Перић полази од појединачних тачака на духовној 
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мапи, на духовном луку српског светосавског народа (књиге 
о Св. Сави, Сентандреји, Косову, фрушкогорским манасти
рима), или полази од симбола националне традиције, на
родног трајања песме (о мајци, о оцу, о вину, о пчели…)''. 
Мало је песника са сензибилитетом који подједнако негују 
свој песнички израз, а истовремено остају отворени за дру
ге поетике. Раша Перић не чита друге песнике да би ''усавр
шио'' своју поетику, но истраживачки ствара тематске избо
ре српске поезије од њених првих бележења до савременика. 
У зборницима је дошао до духовног лука, духовне вертикале 
српске књижевности у целини. Два најновија зборника Раше 
Перића Родитељка и Родитељ (2010) садрже песме других 
песника о родитељима и природно су се појавили у кругу 
његовог интересовања зато што се Перићево ауторско пева
ње о оцу и матери прагматично бави овом темом исписујући 
њима естетска, етичка и вредносна начела. Етички став у 
поезији, оно што сам пева кад тражи вертикалу своје пое
тике, тражи и код других песника и такве представља у оба 
нова зборника. У збиркама су директно или метафорич
но представљени значајни симболи човековог живота: отац 
и мајка. Песме о родитељима су манифестација човековог 
трајања, несумњиво вечно жива тема. Песме исписују пут 
дубоког поштовања и љубави, некада директно, зависно од 
талента песника. Али искрено доживљене, емоционално 
снажне, најчешће исказују поштовање, дивљење и љубав.

У оба зборника о родитељима је сабрао по сто песника 
и исто толико песама. Неки песници су заступљени краћим 
прозним остварењима којa темом и емоцијом подржавају 
основну концепцију зборника.

На челу низа песама о оданости, поштовању и љубави 
према оцу у зборнику Родитељ Раша Перић је ставио на
родну песму ''Стари Вујадин''. Ова песма даје патријархалан 
оквир целој збирци јер је то и основно начело свих песни
ка заступљених у збирци. Светао пример старог Вујадина је 
метафора у целом српском песништву и народном памћењу. 
Храброст старог Вујадина и у бојевима, а и када је свестан 
долазеће ужасне смрти, још је већа јер своје емоције и етичка 
начела усмерава на синове. Отац жртвује децу, спреман као 
Аврам да жртвује Исака, али њему се Бог смиловао, а Тур
ци старом Вујадину нису. Ова народна песма је на челу збор
ника баш због тог јасног, живог начела: то је оно што је отац 
оставио сину. Он презире издају, узда се у јунаштво и соли
дарност, па је из легенде, прешао у свакодневни живот. Сло
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бодарски дух српског народа, негован примером и поезијом, 
преносио се са оца на сина. Ова легенда подиже света мо
рална начела.

После ове издвојене песме, долази уводна песма Лазе 
Костића ''Ал' оца вашег нема, дечице'' (''Над Корнелијем 
Станковићем''), што је у контексту зборника оса певања – 
усуд српског детета – сирочета, које одраста без оца, живи од 
сећања на њега, поноса и жртвовања. Зборник о оцу затва
ра песма Бранка В. Радичевића ''Како отац расте''. У модер
но време преноси све испеване стихове, згуснуту атмосферу 
и однос између оца и сина на крају XX века. 

Зборник Родитељка, мајка у српском песништву, 
на исти је начин организован. На челу зборника је народ
на песма ''Смрт мајке Југовића''. Природно је питање: зашто 
баш мајка Југовића одређује тон целој збирци јер у нашој 
народној поезији светли су и други примери мајки, нпр. у 
песми ''Смрт Јанковић Стојана'' мајка је мајка храбрости, 
праведна мајка Јевросима, несрећа младе мајке Гојковице, 
бол Хасанагинице… Оне су биле инспирација песницима и 
неке од тих песама су ушле и у овај избор настављајући жи
вот на другом уметничком нивоу. Ни други ненаведени при
мери нису недостојни да буду на челу збике, али они су у 
уметничкој поезији добили више, подтекст, естетску снагу 
и нова значења и лепоту. Пример мајке Југовића носи етич
ке, традиционалне и патријархалне особине које живе и у 
уметничкој поезији. Мајка Југовића је достојанствена и хра
бра у свом болу који је таквог интензитета да се речима не да 
исказати, у катарзи песме она умире од туге. После прве пес
ме која је почетна тачка круга, уводна песма Лазе Костића 
''Јевросима'' (из његове драме Максим Црнојевић) такође на
глашава снагу мајчинске љубави која је најважнија реч саме 
збирке. Затим се у зборнику хронолошким редом, по година
ма рођења песника, од 1841. до 1972. године, нижу песме да 
би се круг затворио песмом Божидара Тимотијевића ''Мајка 
на крају XX века'' у којој се искристалисала метафора свих 
особина, емоција и судбина мајке у српском певању крајем 
XX века. 

Занимљиво је ставити збирке песама о оцу и мајци 
једну поред друге и ослушнути шта им је то заједничко, а 
шта различито у исказу и реализацији теме. Те вредности се 
могу мерити само полажењем од народне традиције: ствар
ног места оца и матере у животу човековом. Иво Андрић 
каже да прво место припада жени – мајци, то је почасно 
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место у мислима и срцима свих песника. ''Жена стоји, као 
капија, на излазу као и на улазу овога света.'' Снага емоције 
снажније је изражена у песмама о мајци. То, можда, произи
лази из блиске биолошке, емотивне, ванвремене и божан
ске везе између мајке и песника који о њој пева. Светлост 
је за све песнике наглашена метафора, више за мајку, али и 
за оца. Најчешћи епитет везан за мајку је да је она бела и да 
је светлост. Лепа илустрација ове, у многим песмама при
сутне идеје, јесте песма Бошка Ивкова ''Тебе певам светло
сти''. Песма је у тону молитве. Све емоције које испуњавају 
његово биће су усмерене ка светлости, мртвом оцу и живој 
матери, животодарном љубављу. То је нежно обраћање жи
воту, који је за њих прошао, а за њега је само љубав и свет
лост. Завршава стиховима ''Благ је Бог у небесима'', што ситу
ира извор те светлости. Избор песама о мајци у целини оди
ше топлином и нежношћу, поштовањем и дивљењем према 
бићу које рађа, бди и воли безусловно. О мајчинској љубави 
Јован Дучић овако говори: ''У највишој екстази срца, жена 
престаје бити женка, а постаје добра мајка и сестра… само 
у љубави чистог срца, у љубави бесполној одакле избија ис
кра поезије, која је магија света, сунце сунаца''... Песмама 
о оцу не недостају емоције, само што су оне у сенци дру
гих вредности, првенствено поштовања и поноса. У песмама 
отац има место чувара дома у најширем смислу, значи домо
вине, национа; он је кућни домаћин, заштитник и спаситељ, 
као Христос. Он често одлази у Велику Тајну (смрт), а песме 
су о Претку и Потомку из безвремена. Овако цењене збирке 
песама о родитељима су огледала српског, традиционалног и 
хришћанског односа деце према родитељима. Теме свих пе
сама у обе збирке се могу побројати без хијeрархије и реда, 
јер су то емоције, а не тамни вилајет људске душе. 

Експресивно и снажно певали су песници првенствено 
о љубави према родитељима. Некада је љубав једноставно 
изражена било да се песник распевао, било да мудрује у два 
стиха. Али љубав се манифестује и многим облицима, или 
је потка у ткању песме, или је њен оквир, или је неизмер
на космичка светлост и белина. Ни један други мотив није 
тако самосталан, биће песника га у суштини рађа и одржа
ва у песми. Песма Љубивоја Ршумовића се духом и тонали
тетом разликује од других песама. То је нежна песма ''Мој 
отац није само средње слово / него и средње срце / и средњи 
бол'', па је песма без патетике, једноставних песничких ис
каза топлине и среће живота са оцем који је за песника праз
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ник. Његова песма описује оца, али уствари слика његов ка
рактер. На сличан начин пева о оцу и Србољуб Митић. С 
поштовањем он пева о величини духа очевог на који је по
носан, и то је љубав. Љубав је и свест о одговорности пре
ма наслеђу: ''Твој перфекат у мом презенту сија / и у души 
ми буди сунце'' (Драгомир Брајковић). Сва метафизичка и 
одуховљена светлост којом родитељи зраче је такође љубав. 
Љубомир Симовић пева у песми о кривици, осећањима у 
поређењу са свим што га окружује, то је осећање одговор
ности и само обрнуто изречена љубав према животу. Туга за 
оцем је такође љубав као слика за памћење: ''Сада си само 
чиста плавет / у неким високим пределима'' (Зоран Вучић). 
Љубав је и у језику, епитету који се додаје уз реч родитељ, 
нпр. за мајку – звезда, и светлост, чаробница, видарица, ол
тар и моћно светилиште, жртва, мученица, светица, сторучи
ца, родиља, човечица, добра и нежна, усправно биће, мило
срдна, пожртвована, робиња… љубав се у песмама разли
става, умножава, крије у подтексту, све до неслућених гра
ница песничке имагинације. Мотив љубави у песмама о 
родитељима се развија: нпр. већ поменута трансформација 
љубави жене у бесполну љубав према детету (Јован Дучић); 
или љубав према жени, коју песник назива родиљом, тј. 
будућом мајком у чије се безбедно крило песник враћа (Раша 
Перић). Мајка је дом, материјализације љубави, човеко
ве чежње за оном звездом коју нико није ''измислио'', она је 
просто ту (Милош Црњански).Таква љубав, сигурна оаза, 
запамћена је као детињство, сјај негдањег спокојства.

Други мотиви су такође занимљиви, има их много и 
изражавају потпуно интимно стање душе песника кад пева 
о родитељима. Међутим, у песмама нису ''ретори'' само пес
ници, родитељи такође имају свој однос према потомству јер 
је љубав двосмерна улица. Песме су понајчешће обојене но
сталгијом, тугом и другим емоцијама у распону од срџбе до 
молитве и помирења са судбином. Мотив трагања, у мисли
ма, за несталим драгим особама, безнађе усамљености, нај
чешће родитеља, али и песника. Надаље, песник жали због 
пролазности, а чињеницу смрти или ''нестанка'' родитеља 
покушава да умањи певајући о емоцији или атмосфери. Ат
мосфера је засићена осећањима пролазности и присуства 
смрти као наставка живота, а исказује се различитим моде
лима, али најчешће као бол рађања и бол умирања. Песник 
почесто осећа и жаљење због напуштања дома и родитеља, 
а то исто осећање певају у својој самоћи и родитељи. Пес
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ници то доживљавају као грех, грижу савести због неуред
ног или промашеног живота свога, а бол дижу на ниво уни
верзалности тражећи опроштај и изгубљену љубав. Песници 
радо певају похвале родитељима, апотеозе за њихове брижне 
и напуштене животе. Песник истиче, нпр, пожртвовање ро
дитеља, поштује њихов етички став према животу, али као да 
је све то требало раније рећи, не сада кад су родитељи зане
мели од прекинутих веза са потомцима или кад ћуте у гроб
ном мраку равнодушни према свему ономе што је узалуд 
прошло. Неки песници су успели да врло лепо опевају баш 
ту везу која заувек веже родитеље и децу. Такве песме имају 
ведрији тон, исказују лежерност и срећу песника што су има
ли такве родитеље, нпр. Србољуб Митић ''Отац Љубисав'', 
Даринка Јеврић ''Славјанска госпа'', Љубивоје Ршумовић 
''Мој отац''. У нашем још патријархалном друштву очеви су 
далеки, а мајке и са сто руку не стижу да се осмехну или 
запевају. Песници певају и о судбини деце без родитеља, 
њихове су судбине дубоко запретане и доживљене, нпр. Ва
ско Попа пева о свечаном чину сахране своје мајке, кад још 
и није свестан њеног одласка. Али, истински постаје свестан 
кад гробари, затрпавајући гроб, ''играју'' неку чудну игру и 
све личи на театар апсурда. Вељко Петровић (''У родитељској 
постељи'') се не сећа мајке и не разуме чудну атмосферу која 
се збива око њега. Рајко Петров Ного у песми ''Обли златни 
врх Лелије'' пева о осећању празнине која чучи у срцу сиро
чета. ''Све што јесте више није / кад се будим, све се брише''.
Тако представља црну, трагичну страну живота те деце која 
су жртве судбине српског народа кроз векове на овим про
сторима.

Песници често бирају монолог да би изразили оно што 
према родитељима осећају, али и родитељи имају монолог у 
коме пребирају по свом животу бринући се и за потомство. 
Родитељи се оглашавају из гробног мрака, нпр. Алекса Шан
тић (''Отац'', ''Мати''), Момчило Настасијевић (''Речи осаме''), 
Сима Пандуровић (''Ноћ слутње''). То су песме исповести, 
нпр. у песми ''Као у доба Богумила и Катара'' Велиша Јокси
мовић исповеда о свом времену, суровом као што је увек 
било. Он је носталгичан и моли опроштај за протекло вре
ме без промена у коме је и он остао исти. И очева ''заостав
штина'' је предмет ових песама: песник пева о ономе шта је 
отац био и успео да пренесе на сина. Тако је ''син отац своме 
оцу''. Милан Ненадић у песми ''Мост'' модерним поступком 
поједностављује трагику неумитне смене. ''Кад кажем пре
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ко Моста, ја мислим преко Века /. Видећеш – човек је Ниш
та. Вечна је само Река''. Метафоре су тако очигледне. Има 
песника који су искрено опевали и неки непријатан дан: о 
размаку међу генерацијама у коме свака има свој свет (Гојко 
Јањушевић ''Прилог за биографију мога оца'') где се песник 
и себи подсмева гледајући старост неког другог времена. 
Или песма Радослава Златановића ''Не отрпех реч очеву'', а 
кад се глава охлади, следи кајање и потреба за искупљењем. 
Многобројни су мотиви песама у овим збиркама, али не мо
жемо не споменути песме човекове побуне, нпр. ''Хасанаги
ницу'' Љубомира Симовића, ''Плач матере човекове'' Душа
на Васиљева, песму ''Стојанка мајка Кнежпољка'' Скендера 
Куленовића, Бранка Ћопића ''Херојева мајка'', побуна про
тив смрти, против лажи а за живот пун доброте, брисање 
горких сећања и обнављања емоција. И родитељ и песник 
моле за живот, овај и овакав. Песник моли за опроштај због 
напуштања родитеља који сада самују, нпр. Иво Андрић Еx 
Ponto, Жарко Васиљевић ''Моја мајка'', Милош Црњански 
''Као срце материно''. У песми ''Срце океана'' Драган Јо
вановић Данилов у молитвеном духу пева о свеприсутности 
мајке, као божанства, њена милост извире из љубави која је 
у основи свих певања; таква је молитва Богородици: њена 
је љубав моћна и заштитничка. Љубав је изражена различи
тим модулацијама као чин кајања и чин искања. Уопштено, 
родитељ, отац и мајка, остварују се у највећем броју песма 
оба зборника као љубав и сећање. Песме које развијају мотив 
сећања на родитеље су формално дуже, као да песник жели 
да опише атмосферу, сем елементарних осећања. У некима 
се песник распевао, а неке су и кратке, као каменчић који се 
стално глача и стално осећа на души, нпр. песма Раше Пе
рића ''Очев дом''. Вода као света веза са оцем, домом кога 
нема, а заборављени преци и потомци још се само сећају из
вора; вода је знак крштења, везе са Богом. Сећање је испу
њено захвалношћу јер му је отац дао живот, то је васкрс оца 
кроз сина. Дакле, наставак живота је Божије начело и дуж
ност је сина да буде захвалан на испуњењу божје заповести, 
па и сам да је поштује. А само сећање песника на родитеље 
враћа их у ''млечно доба'', доба апсолутне заштићености у 
љубави. Тиме ипак нисмо исцрпли све мотиве у песмама о 
родитељима, нпр. песме тугованке, песме захвалнице, пес
ме покајнице, али никако се не сме схватити да су мотиви 
строго одвојени, напротив, они се преплићу, чак више њих 
у једној песми, али се мора нагласити да је љубав основна 
емоција која се у песмама исказује многим начинима. 
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Сем стихова, Раша Перић је у избор унео и кратка про
зна остварења која допуњавају певање, равноправна су и 
експресијом и емоцијом. Кратке исказе о оцу читамо из пера 
Иве Андрића, Милоша Црњанског, Стевана Раичковића, 
Драгомира Попновакова, Данице Вујков и Радета Томића, 
а прозне о мајци од Јована Дучића, Иве Андрића, Мило
ша Црњанског, Милана Кашанина, Миодрага Павловића, 
Мирослава Егерића и Данице Вујков. Прозни текстови на 
непосреднији начин осветљавају ту емоционалну везу, те 
невидљиве нити које спајају родитеље са децом. Песник пева 
узвишеним тоном, очајан, али достојанствен. Прозни тексто
ви чине јединство са песмама; форма није примарна, мада је 
пажљиво писана и глачана као стих, већ само садржина, сна
га емоција, искрена доживљеност теме и умеће приповедања 
до песничких висина, нпр. Иво Андрић, Милош Црњански, 
Јован Дучић, Милан Кашанин…

За илустрацију свега напред реченог нужно је анализи
рати неке од песама које је Раша Перић унео у оба зборника. 
Упоредићемо запис Иве Андрића Еx Ponto (одломак) и песму 
''Мојој мајци'' Жарка Васиљевића. Андрић је заточеник и у 
градацији исказује своје жаљење, прво за све људе, и добре и 
оне који су се опоганили у овим временима, затим жали себе 
и снагу која у затвору чили, ''али највише и најтеже ми је жао 
мајке. Жао ми је мајке и њених узалудних болова, мука и 
надања''. Он осећа њену велику бригу и патњу, чује њен плач. 
А ипак спас очекује ''да ме избави тешка суза твоја на божјем 
длану''. Затим његове речи прелазе у молитву: ''Мајко, / нада 
мном судба даљине бди / и ти. Мајко, и ти. / Мајко, дај ми 
да гледам очи твоје пуне туге / што над судбом мојом стре
пе и туже, дај ми да гледам очи твоје мирне јесење руже''. 
Верује да њену молитву мора да чује Бог и да га само њена 
молитва може спасти. Дубока нежност, љубав и поштовање 
према њој, њеној сузи, и самоћи изражена је у свечаном и 
достојанственом тону безмерне синовљеве љубави. 

Жарко Васиљевић у песми ''Мојој мајци'' пева о мајци 
као уточишту бајке, тј. безбрижног и срећног детињства, да 
би тој слици супротставио лаж света у коме живи: ''А ту
жан нико није, осим мене''. Он је заточеник стварности која 
је лаж. Из њега тече молитва мајци. За молитву је искори
стио запис Иве Андрића Еx Ponto, две строфе на почетку и 
на крају своје песме: ''Мајко, дај ми да гледам очи твоје пуне 
туге / што над судбом мојом стрепе и туже, дај ми да гле
дам очи твоје мирне јесење руже''. У почетку три стиха, а 
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песму завршава у великом стилу, преузимајући од Андрића 
молитву у целини. Ова два записа изванредно су одабрана, 
исијавају исте снажне емоције у форми молитве и сећања. 

Читајући ауторску поезију Раше Перића и његове те
матске зборнике, јасно сагледавам да се тематским зборни
ком о родитељима заокружују најважније теме српског пес
ништва. Да ли су и зашто били потребни? Мислим да су ова 
два зборника Родитељка и Родитељ била неопходна не само 
из естетских и културноисторијских разлога. Првенствено 
зато да на једном месту саберу песме о најбитнијем у жи
воту човековом: ко сам? Затим, познајући српску традицију 
и српског човека као и његов усуд кроз време, овим збор
ницима је нагласио (као божје заповести) етичка начела 
која су нацију одржала у времену. И најзад, будући искрен 
хришћанин одговоран за себе, као песник је и за будућност, 
Раша Перић је унео у зборник Родитељ песму Бранислава 
Петровића ''Прва песма човекова'', која почиње овако: ''Ових 
дана Ових дана / ја и моја жена / градимо себи прво дете''. То 
није телесна жеља, није страст, то је одговорност: градимо 
дете, тј, градимо кућу за будућност. Ово је једина песма која 
директно одговара на поруку зборника и времена у коме жи
вимо. У XX веку, на крају миленијума, Срби доживљавају ка
таклизму и погроме, које други срећнији народи не могу ни 
да замисле, ни схвате у своме свету сигурности и изобиља. 
Многи песници у ова два зборника виде тугу над празном 
кућом, угашеним огњиштем, сузу у оку мајке на прагу, очеву 
из гробног мрака. Владика Велимировић каже: ''Срби су гео
графски на Истоку, а по идеји (људским квалитетима) изнад 
Запада''. Да ли смо то и данас? Има идеја у песмама у овим 
зборницима.

Песме које је приређивач унео у зборнике не доносе 
ништа ново у разноврсно и богато певање на нашем језику, 
но њима затвара тематски круг свога интересовања. Естет
ски доживљај ових песама није најбитнији, најбитнија је 
њихова порука. Уметнички су песме у овим зборницима 
неуједначених вредности. У песмама у обе збирке има и па
тетике, и претеривања, и дескрипције, али и песама које из
виру из лирских импулса. Раша Перић каже: ''Поезија не трпи 
лажне идоле, њој су потребна објашњења, праве димензије 
поетике''. У овим изборима песама из различитих времена и 
различитих песничких поетика није увек било лако наћи ту 
меру. Песници су се окренули дескриптивној форми певања, 
а дескриптиван стих је ретко ''велики стих''.
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Дуг завичају приређивач је одужио јер је унео мно
ге песнике из Браничева, неуједначених вредности, али за 
неке није нимало погрешио. Приређивач на крају зборника 
Родитељка вели да естетски критеријум није доследно по
штован, што он врло емотивно оправдава: ''Чујмо песнич
ки говор из тмина, из осаме, из жега унутарњих… И тај го
вор не меримо књижевноестетским кантаром. Неумесно је. 
Грешно је мерило. На тасу је Човек''. Тако треба и читати ове 
песме.
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добрашин јелић

прегршт јерменије и србије
Бабкен Симоњан: АРТАМЕТ; Завод за културу Вој

водине, Нови Сад, 2010.

Крајем прошле године, у издању Завода за културу 
Војводине, појавила се двојезично – на јерменском и на 
српском језику – књига песама Артамет јерменског пес
ника, преводиоца, есејисте, србисте и културолога Бабкена 
Симоњана.

Књига је насловљена по истоименом градићу надомак 
града Вана, прве јерменске престонице, која се налази у 
Западној Јерменији, сада у саставу турске државе. У градићу 
Артамету постојали су чувени вртови јабука – одатле на 
корицама цртеж јабука, који је урадио академски сликар 
Фараон Мирзојан – али ту је било и огњиште Симоњанових 
предака по очевој линији. 

Пре десетак година, Симоњан је посетио град Ван и 
нашао улицу у којој су живели његови преци. По повратку 
у Јерменију донео је грумен земље и мало воде из језера 
Ван и то просуо по очевом гробу, у Јеревану. Тим поводом 
написао је циклус песама о огњишту својих предака. Али 
тиме Симоњан није одужио дуг својим прецима – та љубав 
је неисцрпна – већ је и својој збирци песама дао наслов, и 
тиме оснажио своје корене.

Књига је посвећена сенима недавно преминуле пес
никове сестре Гајане Симоњан, што јој даје и интиман тон.

Збирка Артамет састављена је од 23 раније објав
љене и 20 нових песама. Песме су груписане у четири ци
клуса: ''Земља предака'', ''Споменик мајци'', ''Српска звона'' и 
''Обраћање Богу''. У књизи су још и речник и запис о аутору 
књиге.
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У дистиху је 17 песама. У катренима 22 песме – нај
чешћи су катрени од по четири строфе. Има неколико песама 
са више стихова у низу, једна у терцинама, и два циклуса 
рубаија – то је ретка песничка форма од по четири стиха, 
тако што се први, други и четврти стих завршавају истом 
римом, или истим речима, чиме се појачава значење, док се 
четврти стих не римује.

Симоњан је веома добар познавалац нашег језика, али 
све песме које се налазе у овој књизи написао је на свом, 
јерменском, језику, а препевали су их његови пријатељи 
Срби, углавном песници: Милан Вуковић, Ненад Грујичић, 
Добрица Ерић, Бранимир Живојиновић, Владимир Јагличић, 
Злата Коцић, Љубица Милетић, Слободан Павићевић, Адам 
Пуслојић и Лазар Радуловић, од којих неки више нису живи. 
Неке од рубаија превео је Симоњан. 

Као добар познавалац нашег језика, Симоњан је могао 
да види колико су преводи у духу онога што је спевао на 
јерменском, и те је преводе ''оверио''.

Симоњан и у овој књизи исказује своју љубав према 
Јерменији и према Србији. Он пева о Арарату и Косову, 
сећа се важних датума у историји две земље, пише стихове 
посвећене топлини родитељског дома.

Књигу отвара, раније објављивана песма ''Арарат'', 
вечна Симоњанова чежња да се отета планина – симбол 
његове домовине – врати његовом Ајастану, како Јермени 
називају своју домовину, а затвара је песма ''На обали Мај
не'', као својеврстан знак отуђења, несмирка на путевима 
мајке Земље.

Од нових песама моју пажњу привукла је песма ''Ци
царнакаберд, 24. априла''. Цицарнакаберд је брдо изнад Је
ревана, на коме се налази споменик Јерменима, над којима су 
Турци, 1915. године, извршили геноцид, а 24. април је дан кад 
је тај геноцид почео. Овај споменик је, како пева Симоњан, 
''Против сурове судбине знамен''. Али и ''вис немог хтења'', 
који иште да ''пест злу коб мења''. 

''Стара песма'' је жал за завичајем, за исходиштем и 
жеља да онај који је изгубио завичај, тамо поведе сина (у 
овој песми употребљава реч ''лао'', што је назив за сина, на 
дијалекту Јермена из Сасуна). То, засад, остаје само пуста 
жеља, само чежња, јер је граница затворена. Али, песник не 
остаје без наде, о чему говори дистих:

И док звучи ова песма, сва од бола и од наде,
Пути ће се отворити, пашће међе и ограде.
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У песми ''Светиње'', дуго ће нам у памћењу звонити 
дистих:

Ах, жежу ме два бола погледом који стреља
згажена домовина и свет без родитеља.

Песник припада народу на чијем језику пише. У том 
смислу, Симоњан је и наш песник. Њега боле наши порази, 
што је можда најизразитије артикулисао у песми ''Косово''. 
Овом песмом, сазданом од девет дистиха, песничким сред
ствима, испричао је жалост и бол о нашем највећем страда
њу. Наша жалост и наш бол и његови су, и он, у магновењу, 
шаље поруку охрабрења:

Косово све силе сломиће
Косово је било, јесте, и биће.

Поред ове, још две су, у овој књизи, песме о Косову 
(''Косовска песма'', и ''Косовски бој, 1389''), које говоре о 
том нашем највећем од свих страдања и пораза и нади да ће 
ствари доћи на своје место.

Кроз песму ''Симонида'', Симоњан је изразио протест 
што се силе мрака увек највише окомљују на највише вре
дности. Ту се издвајају стихови:

Године су прошле, безброј дана
још крв лопи из несраслих рана.

Песма ''Јерменија Србији'' још један од ''мостова'' који 
повезује две земље, сестре страдалнице, које је патња нерас
кидиво повезала и која учвршћује њихово пријатељство и 
наду у то да ће превладати правда. Ту је израстао, као дво
глави врх, дистих:

Јад и тугу обе знамо, препуни смо ми горчина,
Сапутнице, о Србијо, судбом слична од давнина.

Снажна осећања привржености Србији, песник је пре
точио у песму ''Утри сузе, Србијо''. У првом катрену пева:

Србијо, духом блиска, чујеш ли, земљо мила
Глас оног ко те воли и говори кроз сузе?
Знам, увек слободарска и поносна си била.
Песмом лечила ране, песмом кидала узе.

Симоњан као свој губитак осећа и погибију наших пи
лота, 1988. у Јерменији, који су похитали да пруже братску 
помоћ земљотресом пострадалој земљи. Симоњанов народ 
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је тој седморици ''бесмртних хероја'', како пева Симоњан, 
подигао споменик и, у својим срцима, чува успомену на њих, 
а он им је, песмом ''Последњи лет'', изградио споменик од 
стихова.

Симоњан се креће у истом оквиру, како је то чинио у 
претходно објављеним књигама. У збирци Артамет, он је, 
артикулишући своја осећања, показао да је употпунио свој 
песнички исказ. 

На једној клапни ове књиге је текст јерменске пес
никиње, академика Силве Капутикјан, који гласи: ''Истини
ти патриота је онај који својим животом умножава број при
јатеља сопственог народа. Бабкен Симоњан је такав патри
ота. Да би остао такав, помажу му његово топло поетско срце 
и оданост високим идејама. У том смислу срећне су и Јер
менија и Србија које имају посвећенике попут Симоњана, 
који својим искреним деловањем и оданошћу обнавља ви
шевековну духовну сродност Јермена и Срба''.

Док на другој клапни познати јерменски песник Геворк 
Емин пише: ''Сваки песник има једну домовину, и то га чини 
бесмртним и богатим у овом свету. Бабкен Симоњан је дво
струко богат јер у овом свету има две домовине – Јерменију 
и Србију. Има, и то не противречи ни песничким ни људским 
законима јер обе те домовине имају исту вековну жалост, 
тугу, исто страдање као што су им исте наде и неугасива вера 
да ће се једног дана ослободити ига инородних и иноверних 
тлачитеља.

Упркос чињеници да у савременој поезији преовлађу
ју тренутно модерна струјања која немају корена у његовој 
домовини, Бабкен Симоњан – а он одлично познаје све фи
несе песништва – пише у духу традиције свога народа. О 
томе сведочи његов стих 'мати је моја – сићушна васељена', 
као и сви најбољи катрени''.

Ови текстови се могу узети и као мото целокупног 
опуса Бабкена Симоњана.
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душан стојковић

како песник светислав травица
чита самоћу

Светислав Травица: ЧИТАЈУЋИ САМОЋУ; Интерпринт, 
Београд, 2009.

Постоји у Србији читав низ тихих, веома тален
тованих, песника који живе за књижевност, за поезију, 
који полако пишу, споро објављују и остају, на жалост, 
недовољно уочени и критички непропраћени, као да 
их на нашој књижевној мапи уопште и нема. Неправ
де је боље исправити на време. Размишљање о не
ком накнадном, историјском и праведном, књижевном 
суду који би ствари коначно довео на своје место ве
лика је илузија. Такве илузије не гајим. Стога и пишем 
о досадашњем песничком опусу једног таквог песни
ка, уредника препознатљивог и доброг часописа Тиса и 
преводиоца са руског језика Светислава Травицe.

Травичин случај је по много чему особен. Све је, 
када је он у питању, ишло помало обрнутим редом и сле
дом. Прву књигу је штампао са педесет седам година, а 
тек потом је почео са својим песничким прилозима и у 
часописима да се огледа. Најпре је објавио антологију 
руске андерграунд поезије Мртве ће, у црне усне, бела 
ноћ пољубити (2006), па се онда посветио песмама и 
књигама појединачних песника (до сада је превео 2009. 
године Вороњешке свеске Осипа Мандељштама, а на
редне и У Русији се растаје заувек Бориса Рижија). Чи
тава његова прва збирка садржала је сонете (у осталим 
књигама они су ''ретка зверка''), да би се песник затим 
окренуо слободном стиху.

Светислав Травица је до сада објавио четири пес
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ничке збирке: Мудрост кајања (Четврти талас, Нови 
Сад, 1996), Слике срећног времена (Интерпринт, Бео
град, 2001), Монолог (Чигоја штампа, Београд, 2004) и 
Читајући самоћу (Интерпринт, Београд, 2009). Наслов 
последње споменуте књиге – антологијски – на најбољи 
могући начин ''покрива'' шта наш песник жели, и успе
ва, својом поезијом да досегне. Њиме смо се послужи
ли, намерно, да насловимо и наш прилог о Травичину 
песништву. Размишљање о њему, уз откривање песнич
ког ''модела'' којим се песник служи и навођење синтаг
ми и песничких слика, требало би читаоце да подстакне 
да Травичину поезију ишчитају. Она ће им, несумњиво, 
као и свака добра поезија – Травичина то, без икакве 
сумње, јесте –  омогућити да из властите самоће иско
ракну.

Мудрост кајања – написали смо већ – збирка је 
сонета. Поред уводног, има их тридесет и два. Коначан 
њихов број асоцира на број певања саставница Дантео
ва Пакла. Изостављени су интерпункцијски знаци. Уки
нуто велико слово. То би био продор модерног у тради
ционалну песничку форму. Дужина стихова варира од 
шестерца до дванаестерца; у појединим сонетима они 
квантитативно ''трепере''. Последњи сонет, с нагомила
ном римом на – ица, моноримни је сонет.

(Потенцијални) неологизми са којима се сусре
ћемо у Травичиним песмама су: водотрес, млетачко-
модри, невиноприсни, непостојанство, сребрнасто-лаж-
ни, тамномистични. Они који се заснивају на ''слеп
љивању'' две речи стварани су, могуће несвесно, по 
угледу на сличне, раније, Давичове.

Звучна раван је и те како наглашена. Наводимо 
само један пример у којем имамо, разбокорену, суглас
ничку игру гласова п, с и р: Слепим, празним срцем / 
Свирепа светлост... (''Ноћни прелети'') и додајемо му 
још један у којем је очита доминација гласа с: свиле-
ну светиљку свитања (''Елегија''). Поред алитерација – 
једнако вешто – песник ''активира'' и асонанце, анафоре, 
епифоре, најразличитија – и рефренска – понављања, 
кумулације... Једном речју, његове песме звукочарају.
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Травица зна да, као и сваки добар песник, мета
форички (честе су персонификације; њихова поетска 
функција није само у оживљавању мртвог, већ и ука
зивању – у суштини, на корак од метафизичког – на 
ломност, урушеност усамљеног људског бића) упо
треби свеже, памтљиве, синтагме: млад сан (''са веч
ном тајном свесног открића''); уморна ноћ (Исто); не-
испавана зора (Исто); нечитко време (IX сонет); сито... 
време (III сонет и ''стојим крај реке не протичу лаже''); 
црне ноћи страха (''Natura morta''); леђа улице (Исто); 
нежном мраку (''Наше је стрпљиво око...''); астматич-
но... јутро (''Amarcord''); стамбених самотница (''Овај 
град''); рањеног града (''Догорело лето''); чете наде (на
слов песме); мрвице душе (''Кишица''); тесном небу 
(''Новогодишња''); ожиљци сумрака (''Смрт пријатеља''); 
поломљеног јутра (''Пет очајних хаикуа''); зубима мра-
ка (''Возови''); распукло сунце (''са тисе нема спасонос
них птица''); лековито сунце (''Беле ране свитања''); не-
излечивог времена (''Нико није запамтио...''); слабокрвна 
ноћ (''Опсесија''). 

При том, у синтагмама доминирају неколики при
деви који лајтмотивски мреже читаво Травичино пес
ништво, указујући управо на нетом споменуту трош
ност људске егзистенције: гладно небо (''Празно глад
но небо...''), гладне ствари (''Тишина моје собе''), глад-
ног пространства (''Слике срећног времена''), глад 
празнине (''Ко ће да савлада глад празнине...''), Из гра-
да одлазе / Колоне изгладнелих чизама (''Мртви остаци 
вечери''; пред нама је типична метонимија), изгладне-
ли црни цвет / туге (''Парови''), Изгладнелим сећањем / 
Гласова... (''Откада се не јављаш'');  шуми слепој (''Тра
гови тамних звезда''), слепе усамљености (''Покушај 
описа''), слепе / необуздане секунде (''Возови''), слепи 
мрак (''Слепи мрак''), ... слепи путник јуначког срца / 
Куца на отвореној рани / Словенске антитезе (''Сло
венска антитеза''); голим погледима пролазника (''Тра
гови тамних звезда''), голе летње кише (''Возови''), голе 
траве (''Парови''), гола ноћ (''Провинција''), А тврдо не-
промочиво небо / (...) / Дише пространством голо и не-
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такнуто (''Откад се не јављаш'');  младо вече (''Возо
ви'' и ''После много година''), младо неразговетно вече 
(''Провинција''), младу / врлину (''Васпитавање скло
ности''), младу тугу (''Серенада''); задихане / светло-
сти (''Возови''), задихано / предворје суботње вечери 
(''Мала ноћна рапсодија''), Трчи задихани ваздух заласка 
(''Провинција''), Пење се задихана јесен / По успаваном 
степеништу вечери (''Киша''). 

Своје песничко мајсторско писмо песник је не
сумњиво оверио разгранатом прегршти песничких сли
ка које се нипошто не смеју заборавити, међу којима не 
мали број има вредност читавих песама и доказује како 
у Травици имамо песника који мора бити ишчитаван 
много пажљивије него што се то до данас – ако се уоп
ште и чинило – радило. Њихов семантички и симболич
ки спектар максимално је распрострт: ... нисмо могли 
се зарећи / да двоје блиских нису метафора (V сонет); 
измирићу се са властитим паклом (VII сонет); док нас 
разапињу неба твојег боје (X сонет); болест нам маш-
ту нагрдила јавом (XIX сонет); још једном ме је сломи-
ла лепота (XXIV сонет); А неизвесност, као помахни-
тала звер, / вреба жртву варварском равнодушношћу 
(''Долази праћена погледима...''; оксиморонска сли
ка); Грубе радости размењивања удараца (Исто; сли
ка се ''отвара'' оксиморонском синтагмом); Као дво-
струка мисао / На пространу душу света (Исто); А над 
тврђавом тишине / Догорева опрезни полумрак (''Као 
додир заклетве...''); Дан се у страху повлачи / Ко испред 
сечива, / Земљи се црна мрена навлачи, / Болест неизле-
чива (''Црна мрена''); ... пожутелим / прахом вртогла-
вице (''Цврчак баштенске ограде...''); Град је затворио 
капије светлости (''Локалпатриотска''); тамном телу 
воде (Исто); Црни неспокојни додир празнине (Исто); 
Заморни акварел неба (Исто); Прогутати лепу свет-
лост / Девојачких очију... (''Amarcord''); Тамно скла-
диште празне / Употребљене ведрине (''Разгледница''); 
влажни патрљак зоре (''Јутро лишено соли и сјаја''); ... 
лоше место за / запослене глаголе (''Овај град''); Суви 
звук издајничке тишине / Зарива се у широко грло улице 
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(''Елегија''); У црном мирису шуме дрхти / незаштићена 
природа душе (''Слике срећног времена''); Запаљене 
каверне / занемелих двоспратница (''Прелудиј''); Слу-
шамо како с далеких страна откуцава / Испрекидани 
пулс догорелог лета (''Догорело лето''); млаке капљице 
светлости (''Читав живот''); ... празна сенка / клонулог 
неба... (Исто); Замореног видика / сломљени ветар (''... 
а за хоризонтом''); Улицом, или мојим сећањем, / бежи 
зрно нежности с говорном маном (''Слеђена тишина''); 
За нама дахће / Фриволни октобар, / Вукући за собом / 
Рањиву звер тишине (''Сами''); Безосећајно наго тело 
ноћи (''Ноћ у којој су сви греси почињени...''); На до-
маку мале вечности трпимо / страсне уједе сумрака... 
(''Падају очајне кише''); Онда ће јутро, бело до предаје, 
/ на затегнутом ветру канапа, / завијорити мокру бес-
послицу рубља (''Опет ће мркли мрак...''); Неразговет-
ни дашак / Сребрнастолажног свитања (''Чете наде''); 
Са неба жути снови женских звезда (''Новогодишња''); 
Улице подрхтавају од насртљивих / ословљавања, ис-
пуштајући душу (Исто); ласте ће ветру распара-
ти груди (''плаче тиса што јој се обале даве''; види на
слов песме); до грла закопчане зиме (''Нико није запам
тио...''); ... промичу / Беле ране свитања, / И дрхти и 
трне лелујави пламен / Свеће најудаљенијег неба (''Беле 
ране свитања''); крвотоку обнаженог дана (Исто); 
И зачуђујуће лакоће / Предавања / Помамама душе 
(''Град''); Млечни укус / Расуте светлости. // Дим зеле-
нила (''Скица''); Опада бестидна јесен по тротоарима / 
Разносећи весели хаос лишћа (''Провинција''); ... загаси-
ту тишину / Потонулих предела (''Док падао је хаотич
ни снег...); Суви искошени септембар неспокоја (''От
када се не јављаш''); читајући самоћу (''Пљусак''); Не 
очајавајте, све / Љубави на почетку су биле бескрајне 
(''Хороскоп''; хуморногномска слика); Никада нећу на-
учити / лекцију умирања (''Лекција умирања'').  

Може се, диљем различитих збирки, пратити читав 
циклус песма о Тиси који, заправо, чини – неиздвојену 
– засебну књигу унутар постојећих песничких књига. 

Песник опева у читавом низу песама многобројне 
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природне феномене (посебно воду, њено протицање, 
симболичку њену ауру), временске прилике и непри
лике. Сведочи о понекад празном, понекад ситним ра
достима прошараном, животу у провинцији која се не 
мири увек с тим да провинција јесте. Стиже до критич
ких стрелица лансираних према лажној модерности, 
киборг генерацији (в. нпр., песму ''Реформ девојка'').

Не смеју се ''прескочити'' ''Пет очајних хаикуа''. 
Из збирки, које су налик на један дуги, само при

видно испрекидани, песнички монолог, издвајамо неко
лике песме е да би се видело како Светислав Травица 
– старински речено – пева и наводимо их исцела:  

Смрт без предумишљаја и говора,
Сведена лепота.
Смрт, најубедљивије решење спора,
Као доказ живота. (Без наслова);

Поноћ
На прагу.

Хиљаде
Звезда

Вребају
Наше 
Снове. (''Хиљаде звезда'');

Прошлост је
Оно најгоре

Што нам се збило.

Будућност
Оно најбоље

Што нам се 
Неће збити. (Без наслова); 
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Бог
је
спор
и
неопростиво
недостижан (Без наслова); 

Што не може смрт може заборав (''Епитаф''; ово је 
последња песма збирке Монолог).

Одлична је и песма ''Моји дивни старци'' која, рав
ноправно, кореспондира са песмом ''Старац'' и песмом 
у прози ''Миријевски старци'' Моме Димића.

''Помаже'' ли песник Травица преводиоцу поезије 
Травици, или је случај обрнут. Потребно је присетити 
се Кишовог младалачког есеја ''О превођењу поезије'' 
(1962). У њему је велики српски писац изједначио 
превођење и песниковање: ''Идеал је преводиоца, као и 
песника, да од свих могућности изабере најидеалнију, 
најадекватнију. Закони и стеге ритма, метра, хармоније, 
смисла, версификације, закони које песник сам себи 
намеће, представљају заправо песникову победу. Тре
ба ветрове сабити у мешину, вратити у оквире огле
дала седам звезда, вратити птицу у кавез''. Киш пише 
и како се није остварио као песник зато што је своје 
риме ''позајмио'' песницима које је преводио, а лир
ско у властитој природи уградио у песничко месо пре
вода. Но, преварио се тешко. Данило Киш није само 
врстан прозни писац; истовремено, он је и значајан 
српски песник. И Светислав Травица, ма колико се 
''позајмљивао'' руским песницима које ''пресељава'' у 
нашу књижевност, успео је да се ''сачува'' као аутенти
чан песник. Ишчитавање његових збирки увериће нас, 
никакве сумње нема, у то.
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драган радовић
 

''стравне траве'' надрасле
''вилине изданке''

Милорад Стојковић, Недељко Богдановић: МЕЛЕМИ 
ГОРКОГ СНА; ''Свен'', Ниш, 2011.

Уобичајено је (али не и обавезно) да се уз објављену 
књигу штампа одломак или цела рецензија, али се ретко де
шава да рецензија буде осмишљенији и књижевно остваре
нији део. Протегнута дуж целе књиге и подметнута ис
под стихова као интегрални део збирке, овде се рецензија 
Недељка Богдановића, насловљена упозоравајућом одред
ницом ''Стравне траве'', преточила у поетске записе научни
ка и песника заљубљеног у речи, традицију и природу. Сти
хови Милорада Стојковића тек су повод за књижевно оства
рену, есејизовану и на фолклору фундирану вишезначну у 
вишеслојну творевину која на неколико нивоа осветљава фе
номен биља. 

''Вилини изданци'' је поднаслов дела збирке песама 
Милорада Стојковића. Именима педесетак биљака насло
вљено је исто толико песама. То су називи које им је да
вао народ Стојковићевог завичаја. Књига је обогаћена ре
гистром са латинским именима тог биља и пописом нази
ва из различитих области Србије, што књизи даје и докуме
тарни и лингвистички значај. Песник своју мисију бављења 
биљем није подредио дескрипцији, лирском величању боја 
и мириса, усхићењу певача, нити се позабавио веровањима, 
традицијом и исконској вези биља, бића и језика. Чини се да 
су биљке и њихова имена нашем песнику послужили тек као 
повод за слободне асоцијације, за некакву, назвали бисмо је, 
вербалну еквилибристику ослобођену метафоричких и дру
гих стилских реквизита. Чини се да се песник највише по
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забавио градњом неологизама и кованица. И док су народне 
изведенице, којима се карактеризује биље (милодух, само
ротка, молотрн, белоглавац, подземљуша, подсунац...) изашли 
из бића језика, Стојковићеве кованице и изведенице делују 
исконструисано, натегнуто, извештачено (милогрм, глаго
ран, видоок, сладоток...). Чини се да песниковo осећање за 
језик није довољно утемељено на читалачком искуству и 
језичкој традицији народних и уметничких казивања. Језик 
његових песама је некако крт и опор, невешто усклађиван са 
лепом традицијом српског певања. Као да ове песме долазе 
из неког грча, из страхопоштовања према биљу као битном 
делу живога света. То се у доброј мери одразило и на дру
ге елементе Стојковићевог поетског израза. Његове метафо
ре су засењене нерафинираним исказом, залутале између на
мере да се песма језички опреми и духом народа зачини. Ове 
песме делују као необуздане бујице речи организоване око 
неодољиве лепоте дара народа што у имену биља уграђује 
сазвучја сугласника и вокала, склад ознаке и означеног, лепо
ту виђеног и искуство што су га у речи уграђивала поколења. 
Чини се да је песник себи дао тешко остварив циљ: да до
маши у називе биља претворену народну мудрост, његово 
веровање и модерном певању примерен лапидаран исказ. 
Чини се да је или у захтевној амбицији посустао, будући да 
је тај задатак тражио више труда од пуке инспирације. Не
што је остало опоро, понекад – горко.

Да је Стојковић, пре него што се поново упустио у аван
туру певања и уређења испеваног (будући да је књига, како 
смо из поговора сазнали, ''сазревала'' годинама), ишчитавао 
надахнуто слово врсног песника и стручњака за традицију 
и народне говоре, отвориле би му се двери историје, народ
не традиције, искуства ботаничара и фитолога, фармаколога 
и надрилекара... Сазнао би за дух речи, етимологију многих 
имена, симболику назива, али и симболику обреда са биљем. 
Упознао би се са спектром биљних боја, са облицима цве
това и лишћа, са вишезначјем биљних имена, са важношћу 
биља у обичајима, лирским песмама, басмама и другим на
родним творевинама језичког, сценског и иног карактера.

Својствима биља, насумице побројаним у претход
ном пасусу, Богдановић посвећује бар по неколико речени
ца, а гдекад и читаве мале есеје. Иза Богдановићевих наи
зглед узгредних опаски крије се богато знање, завидно иску
ство и истанчан стваралачки нерв. Он не гомила податке, већ 
их систематизује и усклађује, указујући на симболичан сми
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сао употребе биља у животу и језику. Примерице, он указује 
на особен однос човека и биљака. Господарење биљем не 
сматра се грехом. ''Јер, убрати плод, није исто што и заклати 
бравче'', каже наш аутор. Одмах затим Богдановић упућује на 
очигледну, свима знану истину да је биље усмерено ка небу и 
везано за светлост. Та чињеница, осим документарног, овде 
има и симболичку важност. Овде се, као и у највећем делу 
Богдановићевог дела књиге, истиче тежња човекова да своје 
трајање представи кроз суживот са флором и симболичност 
таквог трајања.  

Богдановић није писао своје слово о биљкама и овој 
поезији да се надмеће са песником. Стога у његовим фус
нотама нема хотимичног лирског замаха и поетског узле
та. Он мајсторски, стручно фундирано слово, песнички му
дро организује у метафоре, раслојава текст, па се у причи 
у једном (рецимо о именима људи насталим по биљу) от
крива нов језик, казује прича другог степена, гради знак од 
изнуђених асоцијација. Лирским би се у Богдановићевом 
одељку књиге могло назвати управо то усхићење уграђено у 
казаном и осмишљено компоновање песничких елемената у 
литерарну творевину која на најбољи начин уједињује гото
во све састојке зрелог књижевног израза. Чак је и слово о са
мим песмама књижевноуметнички уобличено и ослобођено 
научничке учености и критичких флоскула. Све је, дакле, у 
Богдановићевом делу књиге складно и одмерено, што се за 
Стојковићев комад овог Мелема горког сна не би могло рећи. 

Слово о песмама је надмашило песме (што није редак 
случај у нашој културној и издавачкој пракси). Да на крају 
не бисмо били искључиви, ваља рећи да у Стојковићевим 
песмама има зрачних пропламсаја, да су песме оперважене 
памћења вредним уобличењима, да имају узлете и прозраке. 
Нажалост, све то је остало у сенци остварених домашаја по
знатих у српском и светском песништву. За утакмицу у коју 
се упустио чини се да није имао довољно тренинга. То је, дис
кретно, суптилно и поетски, својим прилогом овим Мелеми-
ма казао и Недељко Богдановић. То се да прочитати. Остаје 
да се жали за рафиниранијим исказом, продубљенијом мис
ли, прочишћеном експресијом, литерарно уобличенијим 
утиском...
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