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ДАНАС ОВДЕ

05.07.2022.

У великој сали Скупштине града Заје-
чара данас је организован свечани пријем, 
а најбољим основцима и средњошколцима 
уручене су Вукове дипломе и признања са 
државних такмичења.

Уручено је преко 240 диплома нај-
бољим зајечарским ученицима. Ученици 

генерације, њих четрнаесторо, награђено је 
и ваучерима за коришћење градског базе-
на, а сви они би са фотографијом требало 
да се јаве у простоприје ЈКП -а „Тимок одр-
жавање” у спортској хали, како би преузе-
ли ваучере.

Ученике су поздравили заменик градо-
начелника Зајечара Владимир Виденовић и 

СА ПОРТАЛА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Потписан уговор о донацији Немачке развојне 
агенције и града Зајечара ради спровођења 

пројеката у туризму
20.06.2022.

Данас су градоначелници и председ-
ници општина Смедерево, Пожаревац, 
Голубац, Мајданпек, Кладово, Неготин и 
Зајечар, у присуству Њ.Е. амбасадора ЕУ 
у Србији господина Емануеле Жиофреа, 
министарке за евроинтеграције госпође 
Јадранке Јоксимовић и помоћнице мини-
стра у МТТУ госпође Јелене Маринковић 
Орлић, са вођом пројекта “ЕУ за културно 
наслеђе и туризам», господином Алексан-
дером Бецом (испред Немачке развојне 
агенције - ГИЗ) потписали уговоре о дона-
цији за пројекте у оквиру конкурса, који су 
одобрени од стране ГИЗ-а.

Град Зајечар, само за III фазу пројек-
та „Омладински камп Краљевица”, добија 
средства у износу од 66.500 €.

Подсећања ради, у оквиру овог гранта 
и пројеката реализује се и Визиторски цен-
тар на „Felix Romuliani” у који ће ЕУ, пре-
ко ГИЗ-а, уложити скоро 4.000.000 €.

Након потписивања уговора, представ-
ници ЕУ, ГИЗ-а, министарстава и градова 
и општина учесница пројекта обишли су 
„Голубачку тврђаву”, која је обновљена и 
засијала пуним сјајем захваљујући управо 
средствима уложеним од стране ЕУ.

ПОНОС ГРАДА ЗАЈЕЧАРА: 
Подељене Вукове дипломе и признања најбољим 

ученицима
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помоћник градоначелника за спорт и омла-
дину Милан Станковић.

„Ви сте данас не само понос ваших ро-
дитеља и директора школа, већ сте и понос 
Града Зајечара. Мислим да ћете у будућ-
ности направити добре изборе, они су јако 
битни за вас, јер ће вам ти избори бити и 
оно чиме ћете се бавити. Желим вам пре 
свега да постанете добри људи, то је оно 

што је најбитније. Локална самоуправа 
ради на томе, за све вас који ћете заврши-
ти факултете и више школе, да вам ство-
ри услове да се једног дана вратите у свој 
град. Желим вам пуно среће у даљем шко-
ловању”, поручио је Станковић.

Свечаном пријему, поред ученика, 
присуствовали су и директори зајечарских 
школа.

25.08.2022.

На Феликс Ромулијани код Зајечара, 
свечано је отворена 55. Гитаријада, а гра-
доначелник Зајечара Бошко Ничић овом 
приликом предао је кључеве града ово-
годишњем роконачелнику Билу Гулду, 
фронтмену и басисти америчког бенда 
„Faith No More“.

Бил Гулд није први пут у Србији, али 
је први пут у Зајечару и одушевљен је, а 
како је истакао и веома почаствован што је 
овогодишњи роконачелник.

Нисам очекивао да је Феликс Рому-
лијана тако добро очувана, детаљи на зи-
динама, заиста је невероватно. По први пут 
сам у Зајечару. Мислим да је савремена 
музика веома досадна и да нам је потребна 
нова музика, а њу ће донети млади људи. 
Снажно подржавам овај фестивал.

Градоначелник Зајечара Бошко Ничић 
подсетио је да је Зајечар престионица ро-
кенрола.

Велико ми је задовољство што смо вра-
тили овај обичај да се Гитаријада отвара 
на Феликс Ромулијани, а још веће задо-
вољство што ће роконачелник бити Били 
Гулд, наш амбасадор културе у Америци. 
Хвала му на томе! Велико је задовољство 
што је пристао да буде у Зајечару све вре-
ме док траје Гитаријада. Ово је прилика да 
свет види шта је то што мали град Зајечар 
има, јер имамо велико наслеђе које носи 
овај рокенрол фестивал, истакао је Ничић.

На свечаном отварању 55. Гитаријаде 
наступила је група „ОПС“ из Смедерева, 
предвођена Слободаном Бодом Нинко-
вићем и Јовицом Тишмом, који су 1979. 
године победили на 13. Гитаријади у Дому 
„ЈНА“.

ПОЧЕЛА 55. ГИТАРИЈАДА У ЗАЈЕЧАРУ: 
Роконачелник Бил Гулд добио симболично 

кључеве Града Зајечара
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15.09.2022.
Фестивал хришћанске културе, седми 

по реду, свечано је отворен у порти Сабор-
не цркве у Зајечару, у присуству Његовог 
Преосвештенства Епископа тимочког Ила-
риона и свештенства Епархије тимочке, 
градоначелника Зајечара Бошка Ничића и 
многобројних верника.

Градоначелник Зајечара Бошко Ничић 
отворио је VII Фестивал хришћанске кул-
туре нагласивши да је Фестивал из године 
у годину све садржајнији.

– Велико ми је задовољство што смо 
овај Фестивал успели да уведемо у тради-
цију и стварајући га, наша епархија и сви 
ми успели смо да у ова тешка времена бу-
демо бољи људи. Мисија цркве и вере је да 
се добротом и људскошћу надвлада свако 
зло. Зато организујемо и овај Фестивал, 
зато се окупљамо на литијама, и зато смо 
схватили да нам без слоге и јединства нема 
спасења – рекао је на отварању градоначел-
ник.

– Ово седмогодишње трајање Фестива-
ла хришћанске културе већ рађа своје пло-
дове. Желим да изразим захвалност свима 
који су нас помогли, рекао је Његово Пре-
освештенство Епископ тимочки Господин 
Иларион и додао:

– Надам се да ће Зајечар постати пре-
познатљив по Фестивалу хришћанске кул-
туре и Фестивалу духовно документарног 
филма, као што је и препознатљив по Гита-
ријади и многим другим садржајима.

Присутнима се обратила и Јелена По-
повић, чији је филм прошле године „Човек 
божји“ отвори Фестивал духовно доку-
ментарног филма у Зајечару. На свечаном 
отварању ове године Фестивала духовно 
документарног филма биће приказан ук-
рајински филм „Где си Адаме?“ у трајању 
од 80 минута, редиеља Александра Запаро-
шченка.

Након свечаног отварања организова-
но је предавање „Модерна и хришћанска 
култура” јеромонаха Рафаила Бољевића, 
игумана манастира Подмаине

У ЗАЈЕЧАРУ СВЕЧАНО ОТВОРЕН VII 
ФЕСТИВАЛ ХРИШЋАНСКЕ КУЛТУРЕ: 

Без слоге и јединства нема спасења
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10.11.2022.

– У наредних десетак дана крећу ра-
дови на потпуној реконструкцији Дечијег 
одељења Здравственог центра у Зајечару и 
изградњи новог Дечијег диспанзера, наја-
вио је градоначелник Зајечара Бошко Ни-
чић.

Србија ће, како Ничић наводи, уло-
жити преко три милиона евра у ову фазу 
пројекта.

– Србија, преко Министарства за јавна 
улагања Владе Републике Србије, а зах-
ваљујући личном залагању председника 

Вучића, након урађеног пројекта од стра-
не наше локалне самоуправе, уложиће 
у ову фазу реконструкције ЗЦ Зајечар 
383.405.818,74 динара (преко 3.200.000 
евра) – рекао је Ничић.

Он је додао да је на тендеру, као 
најбољи понуђач, посао добио козорцијум 
грађевинских предузећа на чијем је челу 
“A.R.J technology” из Новог Сада.

У следећој фази, наредне године, кре-
нуће изградња потпуно новог објекта Ге-
рентолошког центра Зајечар, најавио је 
Ничић.

БОШКО НИЧИЋ: 
Почињу радови на реконструкцији дечијег 

одељења и изградњи новог дечијег диспанзера
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13.11.2022.

Јавно комунално пре-
дузеће „Тимок одржавање” 
почело је са реализацијом 
пројекта пошумљавања, у 
делу Газдинске јединице 
Краљевица, који је озна-
чен као 21. одељење, код 
становништва познато као 
„плато“ на Краљевици. На 
површини од једног хекта-
ра, биће посађено 2.500 сад-
ница црног бора.

У оквиру пројекта који 
реализују Министарство 
заштите животне средине 
и Град Зајечар, на такозва-
ном „платоу“, у Парк шуми 
Краљевица, биће посађе-
но 2.500 садница црног 
бора. Према речима Јас-
мине Басалић, инжењера 
шумарства за пејзажну ар-
хитектуру и шефа Службе 
„Зеленила“ у Јавном кому-
налном предузећу „Тимок 
одржавање“ које је задуже-
но за пошумљавање Краље-
вице, пројекат подразумева 
две фазе.

„Прва фаза предвиђа 
извођење обимних при-
премних грађевинских ра-
дова, који подразумевају 
насипање и равнање земље, 
док друга фаза, коју реа-
лизује ЈКП „Тимок одржа-
вање“, подразумева само 
пошумљавање, које се врши 
на површини од једног хек-
тара. Обележавање места за 

садњу врши се по принци-
пу „мреже квадрата“ 2 пута 
2 метра, што подразумева 
да се саднице саде на рас-
тојању од два метра. Тако 
ће за површину од једног 
хектара, бити утрошено 
2.500 садница црног бора“, 
објаснила је Басалић.

Пројектом је предвиђе-
на садња двогодишњих ко- 
нтејнерских садница црног 
бора који није аутохтона 
врста на простору Краље-
вице, а погодна је за по-
шумљавање.

„Црни бор је „пионир-
ска“ врста, што значи да 
је отпорна на услове ста-
ништа, може да расте на 
веома стрмим теренима, 
добро подноси сушу и јаке 
ветрове, као и градске усло-
ве. Садницама црног бора је 
први пут, пре једног века, 
пошумљена Краљевица, 
па се остаци тих састојина 
могу наћи на више локација 
у Парк шуми“, казала је Ба-
салић.

Како кажу у ЈКП „Ти-
мок одржавање“, садњом се 
посао не завршава.

„Потребно је да спрово-
димо мере неге овог засада 
наредних пет година, након 
чега се сматра да је састоји-
на отпорна на биотичке и 
абиотичке факторе. Та нега 
подразумева пре свега, да 

је следеће јесени потребно 
извршити допуну новим 
садницама уколико је про-
ценат пропадања већи од 20 
одсто. Осим тога, потребно 
је вршити редно заливање, 
окопавање, прашење, сечу 
избојака, уклањање коро-
ва“, рекла је Басалић.

Како кажу у ЈКП „Ти-
мок одржавање“ пројекат 
има за циљ санацију и ре-
култивацију деградираног 
простора, промену наме-
не тог простора у шумско 
земљиште, увећање степе-
на шумовитости, зашти-
те земљишта од ерозије, 
повећање опште корисних 
функција шума и очување 
предеоног диверзитета, као 
што и сам назив пројекта 
каже.

Укупна вредност про- 
јекта пошумљавања у циљу 
заштите и очувања предео-
ног диверзитета у Газдин-
ској јединици „Краљевица“ 
је 1.341.534,00 динара, од 
чега Министарство заштите 
животне средине суфинан-
сира 1.000.000,00 динара, 
док је град Зајечар за реа-
лизацију пројекта издвојио 
341.534,00 динара.

У плану је да град Заје-
чар кроз програм заштите 
животне средине, следеће  
године финансира пошум- 
љавање још једног хектара 
у Парк шуми „Краљевица“.

ПОЧЕЛО ПОШУМЉАВАЊЕ 
ПАРК ШУМЕ „КРАЉЕВИЦА“: 

Обезбеђено 2.500 садница црног бора
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21.11.2022.

У Зајечару је данас пот-
писан Уговор о међусобној 
сарадњи између Фондације 
Ана и Владе Дивац и Града 
Зајечара на пројекту Омла-
динских фондова. Уговор 
су потписали Бошко Ничић, 
градоначелник Зајечара и 
Ана Кошел, директорка 
Фондације Ана и Владе Ди-
вац.

Пројекат „Омладински 
фондови реализује се са ци-
љем да допринесе учешћу 
младих у процесима ло-
калног развоја, кроз доде-
лу бесповратних новчаних 
средстава за пројекте које 
покрећу и воде млади.

Након потписивања уг- 
овора о сарадњи, градона-
челник Зајечара Бошко Ни-
чић изразио је захвалност 
Фондацији Ана и Владе Ди-
вац.

– Дугујемо велику зах-
валност Фондацији Дивац 
на свему ономе што заједно 
радимо последњих годину 
дана. Ово је лепа прилика за 
младе нашег града и могућ-
ност за различите идеје и 
пројекте, који ће бити подр-
жани износом до 100 хиља-
да динара. Надамо се да ће 

идеје поникнути из рурал-
них средина, али и свуда 
где млади искажу потребу. 
Ако видимо да се цела при-
ча успешно реализује, на-
равно да ће град Зајечар 
дати много веће учешће. 
Хвала вам пуно у име мла-
дих града Зајечара и у име 
наше Градске управе, рекао 
је Бошко Ничић, градона-
челник Зајечара.

– У досадашњем раду 
Фондације, подршка мла-
дима била је увек у фоку-
су наших активности. Овај 
пројекат који спроводимо 
у сарадњи са ГИЗ-ом и ре-
левантним министарством 
за питања омладине, сва-
како ће значајно доприне-
ти креирању и спровођењу 
политика намењених по-
бољшању услова живота 
младих људи, пре свега у 
локалним заједницама које 
су подржане кроз Омла-
динске фондове, изјавила 
је Ана Кошел, директорка 
Фондације Ана и Владе Ди-
вац.

Кроз програм Омладин-
ског фонда, Град Зајечар 
и Фондација Ана и Владе 
Дивац заједнички ће подр-
жавати младе људе са тери-
торије града, а кроз доделу 

бесповратних новчаних 
средстава пројектима које 
покрећу и воде млади. Кон-
курс за иницијативе младих 
у износу до 100.000 динара 
ће бити отворен 25. новем-
бра и све информације о 
условима биће објављене 
на сајту Фондације Ана и 
Владе Дивац као и на сајту 
Града Зајечара. О пројекти-
ма који ће бити подржани 
одлучиваће одбор Омла-
динског фонда, састављен 
од младих из овог града 
који су изабрани на конкур-
су и обучени за управљање 
средствима Фонда. Фон-
дација ће у Фонд уложити 
средства у износу од 7.000 
евра годишње, док ће Град 
Зајечар уложити 300.000 
динара.

У наредне две године, 
овај пројекат ће се спро-
водити у оквиру пројекта 
Немачке развојне сарадње 
„Перспективе за младе у 
руралним срединама у Ср-
бији”, коју спроводи ГИЗ у 
партнерству са релевантним 
министарством за питања 
омладине, а биће подржани 
омладински фондови у пет 
локалних заједница - Обре-
новац, Прокупље, Зајечар, 
Власотинце и Владичин 
Хан.

ПОТПИСАН УГОВОР 
О МЕЂУСОБНОЈ САРАДЊИ: 

Заједничка подршка Фондације Ана и Владе 
Дивац и Града Зајечара иницијативама младих
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Нису та наша одрастања 
ни тако различитa. Дечије 
емисије се разликују од 
земље до земље а у Југо-
славији и од републике до 
републике, али амерички тв 
серије, филмови и стрипови 
једнаки су за све, одрастали 
ми у Немачкој, Шведској, 
Чуругу или индијанском 
резервату. Поред многих 
ствари које негују наше по-
себности – а такве свугде 
постоје у већем или мањем 
степену – послератна аме-
риканизација ствара свет 
низа заједничких референ-
ци. Или Лет у космос. Јуриј 
Гарагин.

У школи ме другари 
прозвали Маникс. Можда 
ми је то наденуо Милан, 
можда неко други – сећам се 
да ми тај дечак рече: „Имате 
исте обрве.“

По питању тих предела – 
исто ми се пише као Набо-

кову – или било коме. Па и 
теби, читатељко. Детињство 
је забран, неприступачан. 
У мом случају не само да, 
наравно, детињства више 
нема, него нема више ни 
тих школских другова, по-
знаника, нема старих учи-
теља, нема тих лица, а ни 
предели више нису какви 
су били: мења се то, мења 
град, брже но лице људско, 
каже Бодлер.

Иако су приспевали, ко 
тице селице, са свих стра-
на Југославије, а неки, међу 
њима, одлетали и даље, 
чудиле се што им се деца, 
тек стасала, и сама даље 
селе. Мало се ко, уистину, 
укоренио у Паризу. Две, 
три девојке, један младић. 
Остале је преотела што 
унутрашњост, што далеке, 
прекоморске земље, где је 
већ, како кога, чекао или 
род, или кум, или комшија. 
И премда су градили, од 
својих руку, ту цркву, до-
зиђивали је и проширивали 
за потребе своје заједнице, 
та деца, за коју мислило се 
да вечно деца биће и мла-
деж што окупља се на свети 
дан и о сваку, честу, прили-
ку за дружења, та се младеж 
отиснула у зреле године као 
и они што насукали се о 
старост, и све напустила.

Никог више тамо нема, а 
до јуче, црква дупке пуна. 
Вртложно је то. Кошмарно.

Сањах, пре пар ноћи, ту 
младеж, у групама по двоје, 
троје, ходају некуд, у сутон, 
крај њих неко од старијих. 
Сигурно ће један од њих да 
исплива у овим реченицама 
и да исприча неки свој одло-
мак, само ја, који ово запи-
сујем, то не знам унапред. 
Ко год дошао, добродошао.

У нашем блоку је било 
пар тих породица, скупљали 
се као јата. Испомагали се. 
И кад су напуштали блок, 
куповали уџерице, куће, ку-
повали су их у непосредној 
близини једни других. Од 
нашег блока до школе улица 
је равна као да је лењиром 
исечена. Крећеш се кроз 
перфектна геометријска ре-
шења. Квадрати, окомити, 
водоравни, уз један, једини, 
овални сунцобран од ли-
веног бетона окачен изнад 
плошне равни, отвореног 
квадратног поља између 
трију зграда. 

Целокупно видно поље 
покривају голубарници. Тек 
се на крају хоризонта по-
маља звоник старе, сеоске 
цркве, уз пар преосталих 
кућица још нуди хладовину 
приградских башта и жи-

Борис Лазић

SEVENTIES, 
ROBESPIERRE
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воте, некадашњих, францу-
ских, лумпенпролетера. Ос-
тало присваја асфалт, бетон, 
новоградња. Афричка, и ев-
ропска, биомаса.

С ону страну Шест пу-
тева (од којих један води у 
само средиште града градо-
ва а други до далеких гроб-
ница француских краље-
ва у крипти цркве Светог 
Денија, на реци река), по-
стоји низ од неколико пе-
тоспратница, изграђених 
од тамно-црвене опеке. У 
једној од њих чинодејствује 
педијатар који ми, неком 
приликом, рече да не берем 
бриге: кад порастем, имаћу 
огромну пишу, као у нату-
риста, чији се удови слобод-
но клате по слободним њи-
ховим становима.

Зграду сам упамтио јер 
сам на путу, у колима, увек 
читао пустоливине Човека 
Паука (Ли/Ромита, стрипов-
ни додатак уз Тв програм). 
Њујорк Ромите и Сен Дени 
педијатра прошарани слич-
ном су опеком. Опека је исте 
боје као и одевни прибор 
Питера Паркера, кад баца 
мрежу и скаче са зграде на 
зграду. Црвена боја тако по-
стаје део неких интимних, 
унутрашњих, обележја. Тај 
ме простор, и данас, у духу, 
иако води право до знатно 
касније изграђеног Стади-
она Француске, подсећа на 
Квинс Човека Паука, на об-
лакодере Нуеве.

Принцип ожовљавања, 
поетика евокације итд. 
Иде овако: забележиш ток 

свести, наводиш, не доно-
сиш судове;

Зграда, на узвишици, 
(приморски, ђеновљански 
тип) у којој станују роди-
тељи бивше драге. Њихов је 
стан на средини, излази на 
пространу терасу са троје 
прозора. Толика им је днев-
на соба и будоар, у сфумато 
атмосфери, празни. Отац је 
умро, али сад ни мајке нема. 
Сви су капци позатварани и 
никог од њених не затичем 
на кампусу.

Кампус: то почиње ова-
ко; чика Блажа, пропо-
ведник, вешт у свему што 
тицало се некретнина (из-
налазио је јефтине плаце-
ве и куће за своје вернике 
широм северних предграђа, 
све до сеоских округа на 
Марни), неком приликом, 
у омладинској сали, пока-
зивао нам је дијапозитиве 
Марушевца. „Наша школа“, 
говорили су, међу собом, ве-
рници. На сликама је било 
пар зграда, што већих што 
мањих, истог облика и на-
мене као блокови у којима 
смо становали, у изградњи. 
Сирови бетон окружен тра-
вом и блатом, у бестрагији. 
„Наша школа“. 

То је, заправо, био мој 
први сусрет с том причом. 
Истог лета отишао сам, као 
осмогодишњак, у пратњи 
старијег брата, тамо на ле-
тењи камп. И од тог лета, 
на сваки скледећи, све до 
Средње школе. Проводио 
сам лета у самом Двор-
цу, у перивојима двора, на 

опближњем језеру и гус-
тим, столетним, храстовим 
и боровима шумама. Обе-
доваоница је била у двор-
цу (барокни, ниски строп, 
зидови дебели метар, метар 
и по), интернат је био у но-
воградњи.

Одрастали смо у томе, 
у тој причи, али већина те 
младежи се није баш укла-
пала у калуп. Поштено го-
ворећи, ко јесте? Гледам, на 
старој слици, мушки збор: 
Хосана на висини итд. Бо-
жићни програм. Сви у све-
чаним, црним, оделима. Све 
бркајлија до бркајлије: то 
су грубе, сељачке, балкан-
ске црте. И шаке, које држе 
песмарице, и певају у славу 
рођења Спаситеља, грубе 
су. Међутим, један од тих 
хорских певача напустиће и 
жену и децу, и цркву, и на-
цију, отперјати све до Пер-
та, да би се тамо, тек тамо, 
сасвим и слободно препу-
стио својој природи и био 
оно што јесте. Кад је, го-
динама касније, схватио у 
шта му се прекренуо отац, 
Гордан се заклео да ће да га 
убије. Не знам докле је сти-
гао с тим.

*

Пре десет година ми се 
риба на Иналку жали да је 
Бегбеде игнорише: бави се 
клабингом, пише стихове, 
требало би да јој полази од 
руке, али џабе: као да гледа 
кроз њу, као да се, у тој гус-
тој смеси пригушених свет-
лости и беласања телеса по 
становима пространим као 
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лађе, њен лик губи међу без-
број сличних и ничим изди-
ференцираним лицима

Познаје целокупну парис-
ку сцену, иде на иста места 
где и он и води сличан начин 
живота. Али 

Она не зна чему то слу-
жи, не разуме да му је кла-
бинг био и остао појас за 
спасавање

Тренутак када чино-
дејствује најмање је пого-
дан за разговор о литера-
тури, потурању стихова, 
жеље за признањем

Ово његов је тренутак 
жеље за признањем и тога 
се неће одрећи ради твојих 
или ма чијих стихова

А као друго, Бегбеде је 
помало садиста

*

Госпођица Гоа се на-
гињала нада мном и прегле-
дала ми састав. Јасно сам 
разликовао њен мирис од 
мириса њених свилених ко-
шуља и задах пушачице.

Имала је танке усне, из-
дужен лик и бадемасте, 
крупне, очи. Одисала је 
префињеношћу, аристо-
кратизмом. Носила је косу 
à la garçonne и била је, без 
сумње, једна од најлепших 
жена на свету.

Бар за моје очи.

Негодовала је када бих, 
на диктату, погађао сврше-
так реченице.

Бешумна, тиха, у пауза-
ма између часова пушила 
је танке, дугуљсте цигаре-
те чији мирис би ме благо 
ошамутио кад год би ми 
прилазила, нагињала главу 
над мојом свеском.

Сликала се са мном. На 
тој сам слици дотеран и 
свечан. Она и даље носи 
кошуљу од свиле из које из-
бијају танке, чврсте брада-
вице њених груди и једна је 
од најлепше жена на свету.

Школска зграда се из-
дваја од општег комплекса 
квадратних здања по томе 
што нуди и нека, украсна, 
фасадна решења: прочеље 
је осуто мозаиком. Мозаик 
је аптрактног карактера. 
Ни толико: просто је реч о 
другој боји. Четврт фасаде, 
на којој крупним словима 
пише име школске устано-
ве, Робеспјер, светле је боје.

У трпезарији ме нека де-
бала узела за зуб. Намерно, 
с другарицама, седа за мој 
сто и тера ме да једем месо. 
Не једем месо, посебно не 
свињско, и родитељи су то 
објаснили где треба. Али 
свет не воли ако се не др-
жиш друштвеног узуса, а 
поготово световна држава, 
као што је Француска. То 
шиканирање траје до дана 
кад разбијам плато са хра-
ном у парампарчад. Тек што 
сам почео да идем у школу, 
а већ је проблем.

Крмачу више никад ни-
сам видео.

Ни њу ни њене лајтнан-
тице.

Између ишчекивања ро-
дитеља и спољашњег света 
који не схвата њихов начин 
живота постојим – ја. А по-
ред госпођице Гоа, ту је и 
Соазик Корн: сваке среде, 
поподне, љупка црвеноко-
са, уз ванземљаце Брока 
и Шнока води дечији про-
грам. Не знам да ли сам 
рецептивнији на њу или на 
Скубидуа. У тим годинама, 
одговара и једно и друго.

Припадам генерацији X. 
То значи да Бумери све узи-
мају за себе. Али то такође 
значи да нас подижу ти, 
исти, бумери. Аморални 
свет babacool, опуштени, 
љупки, Дражестан.

Шездесете, седамдесете.

Безброј њих ходају голи 
по становима. Нехајно 
крију порнографију испод 
постава.

Дете сам биомасе. Не 
припадам вишем слоју, 
нити сам по рођењу Фран-
цуз. Иако и Бегбеде и ја 
путујемо, до родитеља, на-
ших родитеља, возом, у ку-
пеу за спавање, он до Поа 
путује кроз исту земљу док 
ја, и мој другар Милан, пре-
лазимо бар две три грани-
це од којих је она, у Трсту, 
највећа: тамо се толико на-
килавиш од чекања да једва 
дочекаш да се композиција 
опет покрене и, напослетку, 
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уђе у те густе борове шуме, 
кроз те планинске кланце, 
који су почетак Твоје земље, 
средиште Твојих прича, све 
до равнице, до Бачке, до 
Пустаре.

Не припадам вишем 
слоју. Уколико је његова по-
родица, како тврди, тренут-
но у материјалном опадању, 
у земљи која материјално 
опада, потичем од породи-
це чији је иметак нестао у 
енглеском бомбардовању 
композиције вуне на пру-
зи Ниш-Београд за време 
немачке окупације тако да, 
када су комунисти преузели 
власт, од мојих више ништа 
нису могли да искамче.

Ноћас сам уснио те јуж-
не, париске, пределе, шес-
наести арондисман. Спољ-
ни булевар који води ка 
Булоњској шиуми био је 
прост сеоски пут, а улазак у 
парк дивља стаза. Мислим 
да сам био кренуо у потрази 
за бившом драгом, али сада 
не бих о томе.

Као дете, тамо, седао 
сам у возић ресторана и, 
путујући кроз башту, гледао 
козе, козлиће.

Стварно, између себич-
них родитеља и ове деце 
која попују, која се, данас, 
жале на све, имали смо неки 
свој тренутак

Имали смо ОСАМДЕСЕ-
ТЕ

Друго име за осамдесете, 
то је МАРУШЕВЕЦ

Ствар је у томе што ми, 
клинци из расејања, има-
мо увида у више средина, 
одједном: и није битно у 
којој више, у којој мање, бо-
равимо: важно је да осећамо 
ароме средина двеју, трију.

Увек постоји старији 
другар који те уводи у те 
ствари, који ти то објашња-
ва: добра одећа, добра књи-
га, рокенрол. После из тога 
узимаш или одбацујеш, 
како ти одговара.

Генерација Бумера је ге-
нерација склона непосред-
ном задовољавању својих 
прохтева: они су ти који 
хоће Одмах и Сад. Ми смо 
то од њих само наследили.

Сваки је викенд био од-
лазак на далек и нестваран 
пут: Лувр, Версај, Сен Жер-
ман ан Леј. Када су двори 
ту, надохват руке, зашто 
не кусати њихову раскош, 
зашто их не обилазити, не 
боравити у њима.

Врло рано Лувр, Версај, 
постају блиска одредишта, 
кроз њих се образује нека 
Интимна мапа градских 
предела. Овде је важан ин-
теријер колико екстеријер: 
што дубље ка срцу града, то 
даље од брутализма и бау-
хауса а ближе класицизму, 
бароку, формама на којима 
дуго се ради.

Тамо преовлађују обли-
не.

Треба замислити Краља 
Сунца као некога ко је жи-
вот провео у грађевини.

Већина нас провела је де-
тињство и младост у грађе-
вини, у напола изграђеним 
дворима (архајско-српски 
речено).

Етимолошки и стварно, 
најстварније, наши су роди-
тељи градили себи дворе и 
овде и тамо, и у Француској 
и у Србији, а ми смо се кре-
тали, живели и играли се 
по тим стамбеним објекти-
ма, допола изграђеним или 
у сталној изградњи, као и 
цркве што биле су.

Дражест, која недостаје 
тим простим простори-
ма обитавања, деца надо-
кнађују маштом, причама.

Краљ Сунце себи доба- 
вља играчке/играче: вајаре, 
сликаре, плесаче. Они об-
ликују његов простор оби-
тавања, али и зрачења др-
жавне моћи.

Усковитлано, раскошно: 
барокно.

Ми за то користимо 
Playmobile играчке. Мој 
трип је Дивљи запад, ин-
дијанско село.

Пол Елиар први је који 
оставља утисак једнако сна-
жан као и Библија Вук-Да-
ничића. Није баш све, у 
школској лектири – читан-
ка/читуља. Није тамо баш 
све – мртво слово на па-
пиру. Елијарова Слобода 
дира моје дечије срце, го-
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вори ми јасно и непосредо, 
има у њој нешто од древне 
бајалице, баш ми годи то 
набрајање. Заволећу и те и 
све друге, његове, стихове. 
Отишавши за Марушевец, 
страховах да изгубићу оно 
што се, тек тада, у Средњој, 
нудило Милану: писце Гран 
Сијекла, Ларошфукоа, Ра-
сина, Госпођу де Севиње. 
Заузврат, добићу Доситеја, 
Његоша, Исидору.

Хвали се Бегбеде шта је 
читао са десет година. Кад 
би он знао какве сам ја ст-
вари слушао с катедре и 
какве стихове као клинац 
учио напамет! Шта је ње-
гова ласцивна литература 
у поређењу са Књигом по-
стања, Судијама? Ко ту кога 
не гузи? О, ко се ту с ким не 
јебе: Аврам са сестром, Јуда 
са снајом, Лот са кћерима... 
А све језгровито, погођено. 
Свето писмо, канда свеоо-
тачко

Читави народи настали 
из инцеста. Која породична 
сага!

И тако се враћамо на 
цркву, и црквене ствари. 
Гордана треба да замислиш, 
као зрелог човека, помире-
на, са оцем. Замисли сина 
који, пажљиво, у старачком 
дому, у Фриментлу, гура 
очева колица док размењује 
коју реч са особљем. Њих 
двојица затим излазе у 
башту и уживају у залас-
ку сунца. Замисли да опет 
заједно су. Јер, једно је ре-
ченица адолесцента дата у 

афекту, друго поступци зре-
лог човека.

Оно што стоји између та 
два тренутка слободно до-
маштај.

Кад је Фахро угледао Ма-
тију, на црквеној галерији, 
рекао ми је, забављен: Био 
сам исти као он. Биће то у 
реду. Све дође на своје ме-
сто. Да ли се сећаш кад сте 
ме учили да возим бицикл? 
Фикра научио без и по муке, 
сад држите корман и ја тре-
ба да кренем, али не могу. 
Не успевам да одржим рав-
нотежу. Ругате ми се.

То добро памтим. Изво-
димо вежбе иза зграде, на 
паркиралишту. Цела је ста-
за само за нас. Памтим и 
тај сурови подсмех. Ругање. 
Подбадања. Добро сам 
упамтио то ругање. Млађем 
брату пошло од руке, а 
њему не. Тек што крене, за-
гега се, падне. Покушавао је 
у више наврата и на крају се 
поклопио ушима и одустао.

Бленто! Блентоња! Ста-
рији брат, па не уме! Стидим 
се тога и данас. Али Фахро, 
ништа. Нисмо се видели 
годинама. Углавном, од те 
наше генерације, ретко ко 
долази у цркву, а када дође, 
то је да би се видео с неким 
од старих познаника. И тако 
се запричамо. Драго му што 
ми је жена Босанчица. Зе-
замо се. Потпуно се проме-
нио, стекао неку сигурност, 
ноншалантно пролази рујом 
кроз густу, плаву, таласасту 

косу и каже: Видећеш, до 
краја ће све бити у реду!

Које срање кад те човек 
упамти само по једном.

Тако сам упамтио Бојана. 
Не виђамо се још од уласка 
у зрелост. Богу хвала, био је 
гребатор, а од мене тешко 
да би имао шта да огребе. А 
не воли ни паметне. Њему 
је Милан тако дуго био 
подређен да га и данас, у 
машти, не видим другачије 
него као Бојанова потрчка. 
Ипак, није тако. Од одласка 
у Канаду. Од читања Кунде-
ре. Од неког разочарења у 
друга (или у себе). Од тре-
нутка кад је пала мрена са 
очију и кад је прогледао.

Наше насеље, то су Лего 
коцкице. Постављене око-
мито, водоравно, углавном 
линије које се секу под пра-
вим углом. Углавном све 
оно што није живот сам.

Живот, неравнине!

Живот, то смо ми! Те 
прве године, у Ници, мој 
старији син и ја смо се иг-
рали изградње кула и гра-
дова на таблету Самсунг 
производње. Али, врло брзо 
се развила страст изградње 
подземних пролаза, лави-
рината, скривених одаја, 
крипти и капела осветље-
них са пар бакљи, са олта-
ром Незнано коме, чему, у 
средини.

Недавно се тога сетих. 
Има годину и по дана да 
нас је напустио, одселио 
се за други град, студент је 
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на ликовној академији. С 
времена на време, код куће, 
отварам његове фасцикле 
и читам стрипове које је 
стварао са десет, једанаест 
година: Тинтина, Деда Бају, 
Штрумфове који се друже 
са Бесним Тицама или ли-
ковима јапанских Манги.

Његов први мурал: јуна-
ци стрипа One Piece плус 
пар боб-омби из Супер 
Марија осликани на ком-
шијској тараби, у дворишту 
наше куће, на Монтреју. 
Кућу смо продали, у међу-
времену је изменила неко-
лико власника. Тренутно у 
њој живи лезбејски пар, му-
рал су прекриле неком там-
ном оплатом.

Та Со Канг нам, скроз 
озбиљан, у школском дво-
ришту објашњава како је 
Брус Ли убијен. Страдао је 
у обрачуну са мафијом тако 
што су га бацили из хели-
коптера на врх црквеног 
шиљка.

Каква домишљатост! Од 
тада више никад нисам по-
сумњао у азијатску садис-
тичку префињеност.

Можда сам на Орлију и 
сретао Депардјеову мајку, 
баба серу. Не знам. Али тај 
потез један је од оних које 
најбоље памтим: аутопут 
сунца! Аутомобил се искра-
да из Париза преко неког 
уског грла између Монсу-
рија и Жантијиа а онда ус-
каче на широки Аутопут за 
југ и води све до аеродрома.

Једном смо закаснили на 
Јатов лет. Мајка се одједном 
дала у плач, а ја у трк до ша-
летра Ер Франса, где су нас, 
а да нису тражили доплате, 
пребацили на њихов лет 
за Београд. Изгубили смо 
само сат два, али сам упам-
тио бескрајне ходнике (не 
знам из ког су разлога шал-
тери двеју компанија које су 
покривале исто одредиште 
биле на два супротна пола 
аеродрома), и мајчин страх.

Летовања испланираш 
до у тачине. После бакине 
смрти одлазио сам на село, 
све док се последња мајчи-
на сестра није удала. Њен 
одлазак од куће се слио са 
мојим првим одласцима у 
Марушевец. Све је то треба-
ло испланирати, и издогова-
рати, или уплатити унапред: 
једна грешка, и цело здање 
може да се сруши одједном.

Дуга су то летовања: у 
духу, та два месеца у Југи 
вреде колико и преостали 
део године у Француској, 
ако не и више: у оних пет-
наест дана Марушевца вр-
хуни се све најлепше са го-
дишњег одмора.

На први школски час ис-
поређају нас по двоје и јед-
не иза других (носимо исте 
блузе, у торбама имамо ис-
товетне свеске и, једнако 
сличан, школски прибор). 
Учитељица нам нареди да 
испружимо руке и створимо 
савршен проред. Тако исто 
раде и остали разреди. По-
сле разред за разредом од-
лази на часове.

Приликом повратка из 
Пустаре једном ми се учи-
ни да није прошло више од 
тренутка између лањског 
стајања у реду и тренутног, 
као да читаве прошле школ-
ске године није ни било.

Опет смо устројени, и

Опет смо учили о На-
полеону, гледали потресне 
слике бежаније преко Бере-
зине

Не би ме чудило да је 
добар део данашњих мрзи-
теља Русија био дрилован 
на сликама потопљених 
коња и таљига, гроњара, 
солдатеске, свих тих душе-
брижника који су, из свих 
страна „Просвештене Јев-
ропе“, потегли да мало про-
вуку кроз шаке оне тамо по-
луазијате

Опет смо учили у Напо-
леону, обилазили Инвалиде, 
шетали се око гроба Импе-
ратора као око Свете ћабе 
Револуције

Само ми једно није јасно, 
ајде што они о томе нису 
имали појма, али како то да 
ја нисам повезао Березину 
са брзином, са брзацима, 
са муњевитом акцијом неке 
водене богиње који потапа 
и људе и звери и пределе

И да потапа не престаје

Лутају промрзле олупи-
не по школским таблама, по 
ходницима и од свеске до 
свеске
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Из године у годину

Од Сен Денија до Инва-
лида и Рамбујеа, у школс-
ким торбама, капирамо ко 
је газда, лутају те олупине, 
капирамо да мења жене и 
војске као кошуље

Али хватамо и неке везе 
и правце: намештај и декор 
Малмезона уопште није 
рађен у фазону Версаја, као 
што дедин креденац на селу 
није исти као теткин на-
мештај у Новом Саду

Рецимо да свашта при-
мећујеш, али да од свега 
остаје само та француска 
згроженост над поразом, 
над Березином, над Русијом

Бар да су из свега тога 
извукли некакав наук, није 
да нас нису дриловали...

Између ишчекивања ро-
дитеља и спољашњег света 
који не схвата њихов начин 
живота постојим – ја. Ство-
рен сам за бубњеве и добро 
певам. Све креће у погреш-
ном правцу јер ког ће вра-
га бубњеви у цркви у којој 
пева се уз клавир. То је био 
један од оних тренутака – 
први, уствари – када те пи-
тају да ли имаш неку жељу, 
али уствари све је исплани-
рано унапред а питање је 
чисто формалног карактера.

Да трошим речи на учење 
клавира, нема сврхе. Оно 
што је Милан радио од срца 
мени је био терет све док га 
се нисам решио. Уосталом, 
у цркви су имали довољно 

музичара. Напустио сам 
свирање клавира таман кад 
сам почео да изводим прве 
клавирске партитуре Бето-
вена, а Милан почео да сви-
ра џез, без гледања у ноте.

Поделимо се у две скупи-
не с намером да се бијемо 
као генгови у Њујорку. До-
несемо мотке, мочуге, даске 
са укуцаним ексером у врху 
и спустимо у подрум.

Подрум наше резиден-
ције, то је својеврсни ла-
гум. Зграда, деветоспрат-
ница, дужне је и квадратне 
основне, са четири улаза у 
низу. Цео подрумски прос-
тор представља дуги ходник 
испресецан бочним улазима 
према појединачним комо-
рама. Тачно супротно од 
лифта налази се огромни 
контејнер за смеће. Смеђе 
упада у контејнер директ-
но преко рупе у зиду. У 
сваком стану, у једном од 
кухињских зидова, постоји 
поклопац за бацање смећа: 
мајка би га увек бацала 
туда. Редовно би нам из тог 
правца долазили жохари.

Клинци су говорили да 
су на Шест путева, где се 
налазе најопакији блокови 
и Бадерова банда, у једном 
таквом контејнеру прона-
шли главу кућепазитеља.

Креће туча. Јуримо по 
двојица, тројица с циљем да 
неког пребијемо, заробимо. 
Деца беже иза контејнера, 
разваљују локоте, скривају 
се по туђим подрумима.

Бука узбуни кућепази-
теља, који нас похвата и, на 
наше очи, Милана шутнуо 
ногом у дупе.

Мора да је била нека 
среда поподне, а нама до-
садило да гледамо Брока и 
Шнока, Скубидуа. Кад сам 
тати испричао шта се деси-
ло, био је бесан као рис: до-
чекао је несретника и мало 
је фалило да га пребије на 
мртво име, испред нас.

Нисам га се плашио, 
ни раније ни касније, али 
чињеница је да нас је им-
пресионирао. Посебно је 
било величанствено гледати 
како се одрасла особа зау-
зима за туђе дете. С друге 
стране, с обзиром на при-
чињену штету – а тек на ону 
коју смо могли да изазовемо 
– пре ће бити да је у праву 
био кућепазитељ.

Госпођица Гоа, мирна и 
тиха, са оним танким и јед-
ва приметним, подругљи-
вим осмехом на уснама, 
стоји заштитнички иза де-
чака чије раме додирује вр-
ховима прстију.

Прстење мање блиста од 
њезина ока.

Ни пре ни после тако 
лако не трпим дувански за-
дах, тај ме рани, најранији 
мирис и данас, кроз сећање, 
може да ошамути

Она хода тиха и бешум-
на кроз учиноцу, и поред ње 
мирни и бешумни смо и ми
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Не памтим да ли је била 
строга. Јесте, вероватно. 
Памтим њену близину

Ноћас сањам да се ута-
пам, сневам да пливао сам 
али да сад се утапам, доти-
чем дно, све ми је теже да 
се усправим, кроз воду још 
видим блескању сунчевих 
зрака по таласима и тела 
купача који секу воду, по-
следњим напором свести 
призивам брата и питам се 
зашто ми он, врсни пливач, 
не притиче у помоћ

Једва се усправим и схва-
тим да ме мучи стомачни 
грип, дрма вртоглавица

Колико сам пута само 
мајку дозивао те ноћи када 
усних да се то хтонско биће 
пентра уз зидове право ка 
прозору моје собе, личило је 
на Човека паука али то није 
био он, био је његов или мој 
немезис, вешто се прикра-
дао, само што није пружио 
прсте ка прозорском окну, 
само што није куцнуо о ста-
кло и рекао

Готово си

Када сам дрекнуо и мајку 
пренуо из тешког сна

Не дозволивши јој после 
да се врати у кревет, молећи 
је да остане уз мене и чува 
ми страх

Да не причам о сподоби 
која чучи у супротном углу 
собе и само чека да у мраку 
отворим очи па да у мене за-
рије ужарени кобни поглед 

Иза брачног кревета, у 
родитељаској соби, густ је 
простор натрпан кесама и 
торбама разних врста и ве-
личина. Иначе та соба по-
прима изгледе Али Бабине 
пећине у малом: колико је 
драгоцености у тако скуче-
ном простору! Од сингери-
це у левом ћошку, иза врата, 
преко два огромна ормара 
која заузимају два зида – је-
дан у продужетку од Сингер 
машине до прозора, други 
десно од врата. Кревет за-
узима две трћине собе и то 
је лађа којом бродим у рана 
недељна јутра, кад тата и 
мама краду нешто сна а ја

Будим се пре њих и уска-
чем им у кревет, ушушкам 
се, а онда им, час тати, час 
мами, отварам капке. Чим 
отпустим прст, капак пада и 
сневач наставља где сам га 
прекинуо. Дође ми да, као 
Џери, шибицом подупрем 
капак. Не знам их којих 
то разлога нисам урадио, 
ниједном.

Не Снежној школи се 
такмичимо у дечаким глу-
постима како бисмо при-
вукли пажњу Марлен Бује, 
најлепше девојчице у разре-
ду и у коју смо сви заљубље-
ни (не потајно). Пролазимо 
крај ње или њених другари-
ца па скачемо у дубок снег, 
прескачемо сваки шири ја-
рак, веремо се о танке, голе 
борове гране, и пентрамо 
високо, буде и неке чарке, 
туче. Она гледа кроз нас као 
да не постојимо.

На часу диктата излазим 
на таблу и исписујем рече-
ницу. Стигавши до лати-
ничног слова G стилизујем 
га на њен начин. Она одмах 
скаче с клупе и каже да јој 
крадем слова. Никад се, ни 
пре ни после, нисам избла-
мирао као тад. Могао сам 
да крадом посматрам њене 
лепе црте, али сам себи за-
увек затворио приступ до 
ње саме.

Никад нисмо били блис-
ки. Не знам какво је то 
осећање кад су сви погледи 
уперени према теби. Сви 
погледи, и све чежње.

Преко лета сам имао де-
чачку симпатију у Дворцу 
Марушевцу, и она је, нарав-
но, имала мене. Свугде смо 
били заједно, седели смо и 
обедовали заједно и заједно 
били на свим излетима по 
околним шумама, селима и 
дворцима. Како се родила 
та чар, како се и зашто по-
нављала из лета у лето, то 
не знам. Знам да су нас сви, 
и деца и васпитачи, држали 
за пар и, када сам се тамо 
уписао у средњу а онда, на-
гло, прекинуо сваки наш од-
нос, многе су ми девојчице 
то замериле.

Једном је приликом моја 
мати срела у Новом Саду и 
рекла јој, у шали: „Остави-
ли сте мог сина“ на шта јој 
је, с правом уосталом, одго-
ворила: „Не, него је он оста-
вио мене.“

Наш другар Будва је го-
ворио да је тих петнаест 
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дана Марушевца вредело 
колико и цела школска го-
дина и – био је у праву! О, 
како је био у праву!

Нешто нас је вукло ка 
дворцу, маколико строга 
била стега верског васпи-
тања и његово чистунство. 
Можда су нас те црквене 
забране спремале за да-
нашњи свет и његову пури-
танску регресију?

Контраст између верске 
школе и социјалистичког 
друштва био је снажан. Ми 
смо се доста вешто прова-
чили кроз забране једних и 
других. У поређењу с тим 
времено, данашње ми личи 
као амалгам црквеног пури-
танизма и кастрацијског ка-
рактера социјализма. То је 
вероватно стога јер је данас 
завладао амерички соција-
лизам.

Уосталом, Титоисти су 
се, још деведесетих, без и 
по муке слили у владајући 
дискурс Америке. Соција-
лизам производи нове об-
лике социјализма. Још ако 
уз то има политичку, поли-
цијску и војну моћ...

У Марушевцу ми се де-
сило што и касније, са де-
војком. Док смо обилазили 
напола пусте одаје дворца 
у Виници, ухватио сам себе 
док полажем очи на крупне, 
тамне брадавице другарице 
из одељења чије су набубре-
ле груди избијале из беле 
мајице. То ми је био први 
пут, колико памтим, да сам 

био са једном девојком, а 
пожелео другу.

Исто ми се десило, де-
ценију касније, на плажи у 
Јазу, са француском девој-
ком. После страсне ноћи, 
следећег јутра на плажи 
посмтрам две београдске 
фенсерке, кратко пошишане 
црнке, и хватам себе у жељи 
за њима, и у поновљеној 
жељи да раскинем, с њом.

Није то исто са четрнаест 
и са двадесет и четири годи-
не. Док ме за први догађај 
више ништа, осим сећања, 
не везује, за овај ме до данас 
везује грижа.

Ан Емануел је у под-
тексту многих мојих пе-
сама, она је јунакиња мог, 
необјављеног, француског 
романа. Она је свакако један 
од кључева помоћу којих 
можеш да ме растумачиш.

Будили смо се себи. Неко 
је био јачи од себе, неко 
се држао тога да једини је 
грех, како би рекао Вајлд, 
не подлећи искушењу.

Ови моји записи као да и 
нехотице потврђују Кишо-
ву мисао: Ја познајем ваш 
свет, али ви не познајете 
мој. Ја знам за Казимира 
и Дечије острво, али ви не 
знате за Јеленка и Бранка 
Коцкицу.

Да будемо начисто с тим, 
ни ја, као клинац, за њих 
нисам знао. Јеленка сам 
открио преко двд плоча а 
Коцкицу гледао са децом на 

Јутјубу. У ениграцији и до-
бијаш и губиш

Невероватан је то језич-
ки сабир. О томе је већ пи-
сао Игњатовић. Ради тога га 
нападао Скерлић. Скерлић 
је кабинетски ум и ништа 
није схватио. Јаша је био на-
туралиста који је дарвинис-
тички, пасијом сладокусца, 
низао примерке говорних 
конструкција средњоевроп-
ских емиграната.

Једна од мојих тетака 
била је специјалиста тих ле-
ксичких смеса: где год је мо-
гла, турала је француску реч 
уместо српске. Деловало је 
„ученије“. Срби јесу склони 
туђицама, и јесу мајстори 
да покваре реченицу (по-
себно учен свет), али тетка 
их је све прешишала.

У Паризу се говори неки 
специфичан српски соци-
олект. Верујем да за њега 
постоји немачки (опет Иг-
њатовић) или енглески, 
шпански еквивалент. Волео 
бих да чујем језик Буенос 
Ајереских емиграткиња. 
Имам, у то сам сигуран, и 
тамо пар тетака.

Треба замислити Мари-
ну Влади у Новом Таласу. 
Такви су наши родитељи на 
свим фотографијама из бло-
кова, седамдесетих. Беспре-
корно одевени по последњој 
моди.

Путник који би данас 
обилазио та насеља ступао 
би из ове у неку постапока-
липтичну стварност.
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За ових четрдесет годи-
на, у Француској се нису 
само истрошиле фасаде 
него се истрошио језик сам: 
начин говора, изговор, ле-
ксика. Истрошило се само 
друштво.

Све што било је умивено 
и умилно у његовој вокали-
зацији, огрубело је за свега 
једну декаду. У нови век 
смо ушли у Нова насеља и 
Нова говорна подручја.

Када сам се, после седам 
година живота у Србији и 
једног бомбардовања, вра-
тио у Париз, зартекао сам 
руине кроз које, као архе-
олог, трагам за спонама, за 
траговима прошлости.

La France n’a pas de 
pétrol, mais elle a des idées.

Мама је радила за Fair 
Lady као моделисткиња. 
Била је шефица екипе. 
Кројиле су хаљине, ства-
рале моделе. Родитељска 
соба била је крцата врећама 
испуњиним шареним, лане-
ним, материјалима. Устаја-
ла је у рано зору, хватала 
аутобус за Обервиље, да би 
на Вилету силазила у метро 
у правцу Стразбура Сен Де-
нија.

Дуго је за моју мајку – а 
посредно и за мене – појам 
књижаре био Жибер Жозеф, 
на Стразбуру. Тамо ми је ку-
повала школске књиге, кас-
није, за школовања у Ма-
рушевцу, и било који други 
наслов.

У Рексу сам одгледао 
Снежану и Седам патуља-
ка, али сам једнако добро 
упамтио плавкасти звез-
дани свод главне биоскоп-
ске сале. Фајансе париског 
метроа привиђају ми се и 
данас. Има деценију како 
нисам обилазио родни град 
нити у мени постоји жеља 
да у њему опет проборавим. 
У себи га носим, јер сам 
њиме обележен.

Искрсава кад му се 
прохте, психа то избаци на 
површину као што море, на 
обалу, избације отпад.

Кроз метро избијам у 
претходне адресе, уске ули-
це Монмартра, све ми је то 
тако природно као да сам, 
и сам, у неком тренутку по-
лагао цигле, дизао греде од 
којих је саздан град градова.

Грозио сам се хорора. 
Дуго су, пред сам тв днев-
ник, пуштали одломке цр-
таћа за одрасле рађеног 
по неком роману Стефана 
Вула. Човечанство се даје у 

паничан бег, мати носи дете 
у научју, тражи заклон иза 
дина, стена, дете јој испада 
из наручја, дивовски чове-
колики гмаз игра се са њом, 
хвата је врховима ноктију, 
подиже, па испушта, затим 
је опали, прстима, као кли-
кер

Музика је суморна коли-
ко и филм

После тога тв дневник 
делује као програм забавног 
карактера

Уснио сам деду, деведе-
сетогодишњег старца, упла-
шена, кога за руку води вас-
питач као од брега одваљен и 
хладно му налаже да поједе 
свој оброк. Деда је у пиџа-
ми али на глави носи своју 
лепу, мрку шубару од астра-
гана. Делује ми јако узне-
мирено. Једи, ево ти таблет, 
гледај и ћиту, оштро му се 
обраћа васпитач. Забринут, 
прилазим том човеку да га 
питам шта се то десило с 
њим, са мојим дедом и, по-
што ми окреће леђа, хватам 
га за лакат, инсистирам: Не, 
чекајте, важно је. Ја осећам 
само снажу емоцију, бригу 
за старцем који, као безу-
ман, сада скаче са кауча где 
га је поставио тај човек и 
леже на под, врпољи се, из-
води истоветне покрете као 
мој млађи син, аутиста
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Васку Попи

1.

Ако сам ја вук
На вучјој земљи међу вучјим народом под 

вучјим небом
Он је онај који се са вуковима игра
Вучји пастир, вучји светац, вучји бог
Товар соли у вучјој утроби 
Песмоносац из предачких јазбина
Задужбина од звездане плавети

2.

Ако сам ја вук
Он је онај коме је утроба из сећања 

процветала
Тулему из чељусти разјапљеног бескраја 
Крстоносни преци
Даљинему једу из погледа из дланова 

ничу градови
Легу му се младунци из бокова репатих 

звезда 
Као мишји брабоњци
Лижу скорелу крв времена са сапи

3.

Ако сам ја игра 
На непочин-пољу под недолет-звездама
Он је онај који се са игром у коло хвата
Онај који стално обрће своје очиса чела на 

прочеље и обрнуто

Жеђ која пландује међу изворима
Даљина здељанана све четири стране 

погледа
Глас потеран седмоструком трлицом хајке

4.

Ако сам камен
Он је клупче измилело испод камена
Јаје у свиленој кошуљици белутка
Златна смоква златна јабука
Не штеди ме у крви ме својој купа
Попила му врана змијску крв

5.

Ако сам сунце 
Вишак сам: свему свету један тањир доста

6.

Ако сам вук у играма побеђени
Ухваћен у гвожђа
Он је онај који на мојој крви гради ћуприју
На мојим коленима и раменима 

пребијеним
Шенлучи

7. 

Ако сам нож

Наг сивооки бодежна средини Млечног 
пута

Он је онај који спава на моме сечиву 
У змијски отров умочен
Рука која ме је хитнула у висину његова је
Осуђује ме на сопствену сенку

Бошко Сувајџић

АКО САМ ЈА ВУК
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8. 

Ако сам ја цар
Он је онај који има три сина и пред двором 

златну јабуку 
Која за једну нoћ уцвета и узре и неко је 

обере 
А никако се не може дознати ко

9. 

Ако сам смрт
Он је онај који ће најпрви доћи до мене
И узеће ме и бићу његова
А ви ћете сви на месту остати мртви
У својим животима

10.

Ако сам ја седам
Седам корака према северу
Седам сунцомоља
Седам стараца храстова
Седам гугутки седам вечерњи
Он ће ме поређати
У седам дана у недељи
Седам небеских сфера
Седам латица ружа
Избројаће ме неизбројивог у песку
Једног по једног

11.

Ако сам ја поље
Недолет-поље непочин-поље косово поље 

Он је млади месец што ми слаже руке у 
крстине

Тајнопис тршићког законописца

Биљурно дрво божурово
Онај који дели мој сопствени живот

Моју златну прошлост
Сипа ми снове у беле путире

12.

Ако сам ја кос
Црноризац међу птицама
Он је венцоносац јабуконосац верницима 

верно ребро
Оклопљени змај наоружан мачем језика
Рањава ме побеснелим жедним оружјем од 

слова
Мој прелепи вучји пастир
Сам себи светлозарна задужбина
Он је ноћ и запаљене звезде у црној ноћи
Умире на пољу косовоми увире у сунце
Свагда жив
Бог је тако допустио

13.

Ако сам ја вук 
На вучјој земљи међу вучјим народом под 

вучјим небом 
Он је онај који се са вуковима игра 
Вучји пастир, вучји светац, вучји бог
Товар соли у вучјој утроби 
Песмоносац из предачких јазбина
Задужбина од звездане плавети
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ЕУРИДИКА

У даху јој беше
много непознатих ствари,
лепоту јој чувао
нели далеки лед,
на сантама јој пловило лице,
из снегова јој долазио шум.
Међу сенкама једина облик је имала,
милост јој нека сопство оставила,
јер за њу мољху девице,
а препознаше је по кожи на којој је траг
светова љубичастих,
јер такве је боје срж појава оних
што изван времена су.
Сва у духу,свечана беше,
јер благе је силе узеше из света,
а грађа јој прозирна 
пође неким новим путем,
у одаје простране –
јер предео смрти сав је од палата
и једино у њима умела је да дише,
али то не беше дисање како ми на земљи 

зовемо,
вец пловидба кроз слике некада нејасне,
А Он, када је почео да се спушта
помислила је да су то борови и ветрови 

јужни
из оних слика давнашњих,недоречених
у дубинама затуреним, јер беху из предела 

мора.
Не ка њему,ка мору је кренула,
јер само јој нагон за дубином оста.
А, он, Грк,окренуо се
и своје лице у њеном угледао.
Огледало она беше
са одразима ветрова и бездана.
Сва у стаклу

исчезавајући
нешто му је рекла –
беху то речи неког другог знања
и на том месту зумбул замириса,
касније и вртови почеше да се да се 

догађају.

ТРОЈАНКА

Очекивала сам више од тебе.
Мислила сам полудећеш онако 
нежно,пролећно
сва у измицању као младе магле априла.
Мислила сам срж ће ти се претопити у 

срну.
Прижељкивала сам те лагану, на латици, 

како
пловиш све до Кине и њених тананости,
Мислила сам причаћемо о сенкама и 

свили.
Очекивала сам да ми донесеш седму тајну 

жада.

Мислила сам
полудећеш онако летње
заједно са вулканима.
Узалуд сам гледала небо.
Звезде су мировале у лукама,
ниси им навукла једра.
Узалуд сам обилазила полове.
Леду и сантама требало је још мало 

љубави.
Твој ум их није могао пронаћи.
Огњена замље је чекала твоја
врела тројанска стопала,
али ветрови су побегли из твоје косе.
Узалуд сам улазила у врелину поднева.
Није те било у боровима.

Узалуд чекам лабудове.
Нема те у овом лепом, младом, 
медитеранском богу
са којим си помешана на уснама,
Нема те у његовој слободи.
Побегла си
на начин древне Тројанке

Ивана Миланков
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због хладних обичаја девичанства,
Зато мораш да се обучеш у ово лудило
од гордости и камена.
Очекивала сам те
у лепшим лудилима.
Али ти ниси хтела ни један други свет
сем твоје племените Троје.
Луда Тројанко.

КАКО МЕ ВИДИ ЈЕДАН КРОКОДИЛ

Срели смо се једном
у твом левом оку,
јер само у левом
можес људе да видиш.
У твом десном
не могу да се пробудим,
јер ту нема времена,
ни облика, ни својстава.
У том оку видиш само боје.
Онда решим да те избезумим:
будем ти у оба ока 
истовремено.
У десном ти
моја црвена сандала,
у левом
моја зелена суштина.
Птица ти каже
да ми је коса смеђа.
У помоћ зовемо
Пикаса
да још негде смести
и мој коњски реп.
Ред је
да се добро упознамо,
пре него што постанем ташна
од твоје коже.

А сада ти мени изађи
из левог ока.
На миру да одиграм ове школице
док још нисам тако скупоцена.

ХЕРМЕЛИНСКА КУЋА

Знам,
зивиш у кући од хермелина
и чембала,
на крају свих градова.

Нећу ти долазити зими,
јер бело је
и нећу знати где су врата,
где прозори,
где се куца, где се звони,
где муње да одлозим,
где громове да окачим.

Знам,
доћи цу ти у пролеће
тиркиз када постане плован,
на крају свих градова.
Тада могу и без куцања
јер све се већ у Сунцу
обавило,
на крају свих градова.

КАДА ПОСТАНЕМО ОПРЕЗНИ
 
Било је то једно успешно вече.
И ја сам била добра,
лепо васпитана.
Ни реч изустила,
ни климала, ни не климала главом,
дражесна, 
нема,
угушена,
плутајућа
међ људима
са којима сам некада
отварала Месец
и секла га у кришке.
Да, добра сам била,
ни реч проговорила
међ људима
са којима сам некада
живела у кућама ветрова
из којих смо гледали возове
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не како пролазе
већ како сањају.

Добра сам била,
премда
мало кафе пролила
по столу,
баш да се не угушим
сасвим.
Срећом, сто беше пластичан
а крпа добра.
И све је даље било добро
међ људима које сам некада волела 
као звезде и рибе и срне и шуме у пролеће,
међ људима са којима сам сада
опрезна.

Напољу већ и није тако добро
као међ људима:
громови, облаци, киша,
а ја нисам опрезна,
и лепо је.

ДОСАДИЛО МИ

Досадило ми
да будем паметна.
Досадило ми
да будим непоробуђене.
Досадило ми
да се удварам огледалима.
Досадило ми
да будем савршена нота
у Баховој фуги.
Досадило ми, досадило,
али не све.
Желела бих сандале
љубичасте
да их завитлам
преко планета.
Желела бих хаљину
ни пристојну ни непристојну.

Желела бих хаљину плаву
са Венере
да је навучем
и одлепршам
међ подморнице.
Можда те тамо и нађем
у медузама.
Имаћеш мирис
дубоких душа.

ИСТОРИЈА

Када бисмо историји
одузели ратове
настало би 
много малих историја:
историја свиле.
историја цајника,
историја вртова.
историја осмеха,
историја радости
и Рим би се памтио 
само по фонтанама.

Али, када би историји
одузели ратове,
ста би онда са временом.
како би га мерили?
Сада нам је лако:
Пре Првог,
После Другог,
у време Хладног.

Због тога и уз римске фонтане
Нерона хитно вратити
у Рим као комад
историјског наместаја.
Тако це нам бити лаксе.
Знацемо добро
и ко смо
и где смо.
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Највише књига прочитао сам као гимназијалац током летњих распуста. 
Увек, прво обавезну школску лектиру. 
А после лектире, савремену, тада југословенску поезију. 
Међутим, тадашње песничке књиге су биле мањег обима. 
Баш скромне.
Обично су бројале између тридесет и четрдесет песама, на педесет до шездесет стра-

ница. 
У картону, који се обавезно налазио у књизи како би се знало код ког читаоца је књига 

тренутно, углавном сам се уписивао као први. Као њихов први и једини читач, можда.
Такве сам песничке књиге, обично, ишчитавао за сат-два. Дуже једино оне књиге 

којима сам се посебно дивио. 
Сутрадан, по врућини, поново у библиотеку по нову књигу. 
И тако сваки дан. Изузев суботе и недеље.
Зграда библиотеке у Пећи била је једноспратна дрвена грађевина у оријенталном 

стилу. 
У приземљу су биле просторије управе библиотеке. 
Директорова канцеларија била је уз дрвено степениште, које је водило на спрат где је 

био књижни фонд. 
Након неколико мојих свакодневних долазака у библиотеку које је пратила шкрипа 

дрвених басамака, за мном се и директор библиотеке попео на спрат.
Био је човек педесетих година. 
Уредан.
Мршав и висок. 
Тамно пребојене коже. 
Сипљивог дисања. 
Промуклог гаса.
Сви су га звали чика Аџић. 
Питао ме је зашто сваки дан долазим у библиотеку. 
Одговорио сам: 
– Да заменим прочитану књигу – јер се само по једна књига могла узети за читање. 
И библиотекарке су потврдиле моје речи, посебно наглашавајући да већином читам 

књиге савремених песника, за које ни оне баш не знају тачно које имају, а које не. 
Помиловао ме је, родитељски, по глави. 
Питао како се зовем. 
Када је чуо моје презиме питао ме: 
– Јеси ли ти Бранков? 
– Јесам – одговорио сам. 

Александар Б. ЛАКОВИЋ
БИБЛИОТЕКАР
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– Поздравићеш оца – рекао је уз још топлији осмех и онда се окренуо библиотекар-
кама и рекао им, да ме од данас, кад год дођем, одмах уведу у тескобан простор између 
полица са књигама где је савремена поезија. Да ми дозволе, да не бих сваки дан долазио 
у библиотеку, да сам одаберем по три-четири књижице и да их вратим кад их прочитам. 
А петком и већи број књига. 

Свима је таква препорука чика Аџића била по вољи. 
И мени који сам на тај начин стекао некакву привилегију. И важност.
Нарочито библиотекаркама којима сам сигурно досађивао са мојим захтевима да ми 

пронађу неку књигу Бранка Миљковића, Бране Петровића, Јована Христића, Душана Ма-
тића, Оскара Давича, Радована Зоговића, Скендера Куленовића, Жарка Ђуровића, Стева-
на Раичковића, Васка Попе, Миодрага Павловића, Милована Данојлића, Весне Парун, 
Даре Секулић, Изета Сарајлића, Драгана Колунџије, Мака Диздара, Јеврема Брковића, 
Божидара Шујице, Луке Паљетка, и кога све не... 

На рикнама књига које сам обично тражио, због њиховог малог обима, дебљине око 
пет-шест милиметара, није се могло одштампати име аутора и наслов књиге, што је биб-
лиотекаркама правило велику потешкоћу у проналажењу тражених књига.

Прво сам помислио да сам попуст око узимања више примерака књига добио због 
оца. 

Међутим, није било тако. 
Наиме, током мојих долазака у библиотеку често ме је чика Аџић кроз отворен про-

зор уз дрвено степениште, позивао да свратим код њега и да поразговарамо. 
Занимао се које сам књиге узео да читам. 
Па, какав сам ученик. Да ли и шта пишем. 
Радовао се мојим одговорима. 
Нарочито му је било мило када бих се похвалио како сам, у међувремену, објавио 

песму-две у неком омладинском гласилу, ревији или новинама. 
Тражио је да му донесем исечак из новина са мојим песмама. 
Пажљиво би прочитао моје песме, тада обично недоречене, али надахнуте и са јас-

ним разлогом написане. 
Подржавао ме.
На почетку мојих свраћања код њега нудио ме је соковима, а касније, како сам растао, 

и кафом. 
Причао ми је, повремено, о његовом животу. О томе да је и он писао, када је био 

мојих година. 
Да га је болест плућа омела да заврши факултет књижевности.
И он је читао књиге. Не само песничке. 
Неке од њих смо заједно коментарисали.
И био је задовољан својим послом.
Једног дана увео ме је у мању просторију до његове на чијим црним вратима је жутим 

словима, у урезаном дрвету, писало – Завичајна библиотека. 
Нисам знао шта то значи.
Објаснио ми је да су то књиге писаца пониклих у Пећи и околини, који редовно дос-

тављају своје књиге. Показао ми је књиге Алека Вукадиновића, Душана Костића, Данила 
Николића, Велимира Милошевића, Слободана Марковића – Либера Марконија и других 
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писаца. Показао ми је, на првој или трећој страни књиге, обично, и ауторову својеручну 
посвету пећкој библиотеци.

– Волео бих да овде буду и твоје књиге – изненадио ме је чика Аџић. 
Ћутао сам затечен оним што сам чуо. 
Промуцао сам и некако немушто обећао да ће тако бити, уколико се његова жеља 

обистини. 
Што се и десило, доцније. 
Неколико година после мог одласка на студије, и каснијег пресељења у Крагујевац, 

библиотека је из старих и скучених просторија, пресељена у новоизграђену вишеспрат-
ницу. 

Чика Аџић је још радио када сам објавио своју прву књигу песама Ноћи, коју сам му 
послао поштом, са назнаком – за завичајну библиотеку, уз пропратно писмо и захвалност 
за његову ранију искрену подршку. 

Пре тога, средином осамдесетих година, уручили су му заједничку књигу песама 
неколико нас пећких песника, под насловом Чувари светлости.

Слао сам му и наредне моје књиге. 
У међувремену, чика Аџић се пензионисао. 
Књиге сам и даље редовно слао, поштом на адресу пећке библиотеке или преко неког 

од школских другова. 
Замишљао их како су сложене на полицама поред књига Душана Костића, Алека и 

Божа Вукадиновића, Даринке Јеврић, Данила Николића, Либера Марконија, Алије Џого-
вића, Иље Марковића, Милутина Србљака, Ђола Ђоровића... И како их неко од библио-
текара показује неком даровитом песнику или песникињи... 

Приликом учешћа на „Сајму књига православних земаља“ који се одржавао сваког 
пролећа током деведестих година прошлог века у Пећи, тадашњи директор пећке биб-
лиотеке ми је показао свеске чика Аџића у којима је он, од почетка свог библиотекарс-
ког позива па до краја свог живота, лепио фотокопиране интервјуе, песме и приче свих 
пећких писаца, као и вести о њиховим књижевним наградама и успесима, објављених у 
бројним часописима, новинама и листовима. Видео сам и исечке мојих песама. И мој, у 
међувремену, заборављени интервју у приштинском Јединству. 

Још једном сам био зачуђен у пећкој библиотеци.
Током 1999. године, после окончања НАТО бомбардовања Србије, после масовног 

напуштања Пећи од стране неалбанског живља, све књиге штампане на српском језику, 
било ћирилицом, било латиницом, затечене у библиотеци су спаљене. 

И оне из завичајне библиотеке. Претпостављам. 
И јесам и нисам био изненађен када сам ту вест чуо.
После краткотрајне и чудне празнине и мучнине које су ме обузеле, ипак, већ након 

неколико минута, нисам осећао да ми је, нешто посебно било жао што су и моје књиге 
завршиле на ломачи.

Нису све.
Осим, тога, боље је што су се и моје књиге у пламену сјединиле са другим књигама, 

не само завичајних и савремених српских и југословенских књижевника, него и са оства-
рењима светских познатих писаца. 

Замишљао сам како је изгледала та ватра. 
Колика је могла бити. 
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Домишљао сам како су им се из пламених језика, обзнањивали бројни књижевни 
јунаци, као и метафоре и стилске фигуре. А тек тачке, знаци навода и извода, апострофи, 
ускличници, па упитници ...

Предвиђао сам запањене и, на тренутак, уплашене силнике, који, дотад, нису знали 
да књиге горе искључиво ватром коју поседују у себи. 

Питао сам се хоће ли се, на крају, препознати у пепелу Кишова књига Башта, пепео.
Сачувана или угљенисана, свеједно.
Док сам на кожи, иако километрима и недељама удаљен од Пећи, осећао топлину 

ватре библиотечких књига, сетио сам се и чика Аџића, који се, пре тога, већ, био упо-
којио. 

Претпоставио сам да су и чика Аџићеве свеске са новинским исечцима песмама и 
причама пећких књижевника давале посебну боју ватри.

И, супротно од очекиваног, тог часа, поверовао сам да његова љубав и брига о књига-
ма и завичајним писцима није била узалудна. Иако је изгорела за неколико минута.

Штавише.
Од тада, сам почео да верујем, како је чика Аџић, још увек у ватри књига које, где-год 

били, читамо сви ми из Пећи.
Нарочито међу онима који ватру и пишу.

Слика Драгана Трајковића
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РАТ У САВИЋА ПОТОКУ

Град је морао да се шири
И онда су направљене по четири
Нове и лепе четвороспратнице
Са леве и десне стране Савића потока
А њега су ставили у цеви и затрпали
И изнад свега направили парк
Са два лепа игралишта
Са љуљашкама и клупама
И ту смо водили свој рат
Ми из Ђ.А.Куна
Против њих из Г.П.Илића
Играли смо се свачега
И увек једни против других
Фудбал или ластиж свеједно
Циљ је увек био исти 
Победити мрског непријатеља
Играли бисмо ми и ватерполо
Само да нису затрпали поток
Зими је било најбоље 
Јер грудве су биле створене за рат
Једном смо направили по бункер
Исти као прави само без крова
Ја сам био најмањи
И нисам имао појма 
Како се прави бункер
И нисам могао да добацим 
Грудвом до њиховог
И нисам волео да ратујем
Али је било лепо бити део екипе
Ратовали смо дуго
И ми смо дуго побеђивали
Јер смо имали Васу
Који је већ ишао у осми разред
И био већи и јачи
Него што ћу ја икада бити
Али после се њима прикључио Ћира
И још неки момци
Који су били тек мало мањи 

А Васа је отишао негде
Јер му је било досадно са децом
И ми смо почели да губимо
Није то било ништа страшно
Јер смо били у бункеру
И грудве су ударале у зид
Или летеле изнад
Страшан је био само
Осећај да губиш
Клинци су полако почели да 
Напуштају наш бункер
Једном је било хладно
Други је био гладан
Трећи је морао нешто хитно да уради
Па ће одмах да се врати
Заобилазним путем
Одлазили би у бункер
Генерала Павла мрског нам Илића
И прикључивали се непријатељу
Све док наједном
Нисам остао сасвим сам
Заробљен у бункеру
Око којег су летеле грудве
Бацајући и ја повремено
Покоју према њима
Досезајући тек мало преко пола
Није то било ништа опасно
Ниједна грудва ме није ни пипнула
Био сам мањи од зида бункера
И био сам поносан што држим
Положај сам
Промрзао и храбар
Као да сам Ђорђе Андрејевић лично
И чекајући да се Васа и остали врате
Па да коначно победимо
Али нико се није враћао
А ја сам био гладан
И било ми је хладно
И морао сам нешто
Хитно да урадим
Па ћу да се вратим
Под окриљем првог сумрака
Отишао сам неопажено кући
И затим гледао кроз прозор
Како из њиховог бункера 
Сладострасно се смејући
Још дуго грудвама затрпавају наш
У коме није било никог

Бранислав Бане Димитријевић

ЧУВАРИ ВАТРЕ
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ТРУЦИНА КУЋА

Дубоко у рупи испод паркића
И наших зграда
Као последњи остатак једног
Још старијег Бора
Живела је своје последње дане
Труцина кућа
Са својим сасвим сеоским двориштем
Везаним псом и чесмом
Опраним вешом на штрику
Трешњом и спомеником
Ваљда над гробом неког драгог и свог
И са вечито љутом бабом
Која је махала неким ножем
И претила да ће заклати лопту
Која је стално упадала
У њихово двориште
И сваког ко би дошао незван по њу
Лопту је крао од бабе
И доносио нам њен унук Труца
И затим остајао да нас гледа
Како је бесомучно гањамо
Док не падне мрак
Нико га није звао да се прикључи
А он се никад није осмелио
Да нас пита
Труца је био из неког другог света
И бојао се нас
А ми смо му се подсмевали
И понекад викали и терали га од себе
Он би само погнуо главу
Никад се није сукобио
Ни са нама који смо били
Млађи и мањи од њега
Само би нам следећи пут
Поново донео лопту
Осмехујући се као кривац
Кућу су једном срушили
И ту направили велики бели солитер
И Труца је нестао
Из наших живота
Тридесет година касније
Стојим заглављен на путу између
Кривеља и Горњана
Уплашен јер је падао мрак 
И лајали су пси
И нисам знао шта ћу
Зауставља се Кец

Из њега извирује чупава глава
Окреће ауто и враћа ме у Бор
Како да не помогнем
Каже
Мом најбољем другу
Из детињства
После толико година
Сазнајем да се зове Небојша
Обузима ме
Неописиви
Осећај закаснелог стида

КУФЕР НА ТРГУ ОСОБОЂЕЊА

Тачно се сећам оног дана
Када си ушла у црвени аутобус
Који је возио на Језеро
Било је негде
Око педесет и два степена
У хладу
Ко је имао среће
Да пронађе хлад
И људи су падали у несвест
Као ознојене муве
Није ми било јасно
Шта ће ти дођавола
Куфер на Језеру
Ко још носи куфере на плажу
После сам видео
Да га увек и свуда
Носиш са собом
Никад се не зна
Када ће ти затребати
Нешто из њега
Разгледница из Пореча на пример
Или мамина варјача
Поглед оног момка
Који те је зезао да си
Превише мршава
И да се смешно смејеш
Разне ствари које си
Стављала унутра
Целог живота
Као зимницу
За кишне дане
Уместо суза
Уместо пољубаца
Уместо шута у потколеницу
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Тако си и мене једном
Покупила са земље
Где сам пао као ознојена мува
Јер било је плус педесет и девет
А хлад је био
Ето
Само у том куферу
А куфер је био стар
И олупан
И мирисао је на баклаве

ПОШТЕН ЧОВЕК

Преко пута гимназије била је
Фејзина посластичара у којој смо 
куповали
Бурек на великом одмору и лимунаду
И где смо тражили да пијемо воду кад смо 
се 
Враћали са баскета а Фејза се љутио
И говорио нам да се овде не пије вода
Него лимунада и једе се бурек и колачи
И како ће да пропадне због нас
И иначе је био надрндан стално
И иза шанка је држао натпис
СЛОМЉЕНА ЧАША СЕ ПЛАЋА 
ДВЕСТА ДИНАРА
А за те паре си могао да купиш два бурека
И четири лимунаде
Није лако са гомилом пубертетлија
Који се гурају и деру и зајебавају се
Ма макар били и гимназијалци

Били су то најбољи буреци у граду
Јер је Фејза увек куповао најбољи сир
И млевено месо без трунке сланине
А и лимунада је била природна
Једном је Фејза набавио кикирики
Да прошири асортиман
И написао на вратима ћирилицом 
У коју је улетело и погрешно написано
Слово И
НМА КНКНПНКН
И ми смо годинама кикирики
звали кнкнпнкн
А једном смо седели код њега
Скоро цео разред згуран на три стола
И договарали се ваљда око неке свирке

На коју смо хтели да идемо
И мени се омакне чаша и тресне о под
Разлије се она срча
Ни данце није остало читаво
И Фејза дође и дрекне
Ко је разбио чашу да плати двеста динара 

одмах
И ја кажем ја сам
И извадим оних двеста динара које сам 

спремио 
За улаз на ту свирку
А Фејза стане мало
И тад сам га први пут видео да се 
осмехнуо
И каже не треба
Ја ћу да платим ову чашу
Јер си поштен човек
Запамтите децо да вам је џабе
Све што учите у школи 
Ако не останете поштени људи

После је умро
И уместо те посластичаре
Сад је ваљда нека пиљара
Али ја и даље говорим кнкнпнкн
Кад ми се приједе кикирики
И причам деци приче о Фејзи
А они ми кажу да су их чули већ
Осамдесет и осам пута
Нека
Кад је неко поштен човек
Није много ни осамдесет и девет
Кажем им ја
Само нек је поштен
Па макар био и надрндан понекад

ЦРНОВРШКОМ ПРУГОМ

Тог лета смо ишли до Језера
Скоро сваког дана
Црновршком пругом
Преко Бање
Пешице
Јер нам је тако било јефтиније
А и шта бисмо друго радили
По оној врућини
Између два испитна рока
Седамнаест километара на тамо
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Мало се осунчамо
Бацимо баскет
Окупамо се
Још мало сунца па назад
Брзи туш и рана вечера
Па излазак у град
Сутрадан поново
Ишли смо Глиша и Весна
Оне тек гимназијалке
И Манча и ја
И били су то тренуци чисте радости
Наивних шала
И смејања тек ради смејања
Памтим ту срећу која је трајала
Ничим помућена
Све до оног тренутака
Када смо
Један по један
На крају сво четворо схватили
Да се и Манчи и мени допада Глиша
И да се и Глиши и Весни
Допада Манча
Није то било ништа чудно
Глиша је била слатка и луда
И као од гуме направљена
А Манча као филмски глумац
Тек пристигао из Холивуда
Исти Роберт Редфорд
Само млађи и лепши
Они су отишли до извора 
Да се напију воде за бубреге
Желудац и нерве
А нас двоје смо их чекали
И сви смо знали да су отишли тамо
Да се љубе
А да смо ми остали да им не бисмо 
сметали
И тачно сам видео мржњу 
У Весниним очима
Зар ја овакав да јој допаднем
Мржњу и бес и завист и разочарење
И као да је чекала да нешто кренем
Па да ми саспе све у лице
Све што сам икада заслужио
Све што ћу икада заслужити
Све што је било који мушки гад
Икада заслужио
На овом свету
Али ја сам само рекао да је штета

И да би она и Манча били 
Баш леп пар
И предложио јој да одемо до Фазанерије
И да погледамо мајмуне
Ако су се разбудили
Да се мало насмејемо
И не знам како се уздржала 
Да не почне да плаче
И рекла ми је
Води рачуна
Молим те води рачуна
Данас си се извукао
Али једном
Не знам кад али
Једном ће ти тај језик
Доћи главе

ПОСЛЕДЊА СУЗА У ШИСТЕКОВОЈ

Проналазим у најдоњој фиоци
У најнепотребнијој соби
У стану мојих родитеља
Оловку
Изгрижену
Ижвакану
Као кост коју је
Гладан чопор делио
Окован снегом
Ишли смо болничком улицом
Фрање Шистека
Како да престанем да плачем
Док ме боду?
О, примио сам
На стотине ињекција
Болело је
О, како је болело
Купићемо оловку
Каже тата
Загризеш
Кад бол прође пустиш
Просто пустиш
Просто прође
Гризао сам ту оловку
Целог живота
Док су ме боли
Зли и и сурови
Завидни и лукави
Злобни и подмукли
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Никад више нисам заплакао
Сећам се те сузе
Док сам ишао уз болничку улицу
Инжењера Фрање Шистека
Никад више
Говорио сам
Стискајући ту оловку у руци
Као очеву руку
Никад више
Никад
Никад више

О КАКО ЈЕ ВЕНКО ЛЕПО ПЕВАО

Венко је писао целог живота
Углавном песме
Душа као Цариброд
Нема коме није помогао
Нема кога није похвалио 
Нема коме није био публика
Изађе ми тако прва књига
Курцу није ваљала ал ја поносан
Пун себе
Постао сам писац јеботе
Еј
Дан два иза тога седим у Пивници
Са женом ко што је ред
И он прилази да каже како је књига сјајна
Како је освежење
Како је све и све и све
Кренемо са шприцерима
Цвеле и Јоја су певали староградске песме
И ми смо певали са њима
Молим вас немојте
Немојте не псујте
И Венко нам је рецитовао
Песме својих пријатеља
Баса и Милоја и Радишу
И Миленову Лажу вегетаријанци
О каква је то песма
И ја сам постајао свестан да немам појма
Ни са чим
Са поезијом најмање
Али он је био тако срећан и шармантан
И све време је персирао мојој жени
И звао је госпођом
Госпођо драга

Говорио је
Ваш муж ће бити један велики песник
И било нам је лепо
И скоро да смо му веровали 
Жена ми је после дуго говорила
Како је Венко ретко добар и културан 
човек
И зашто и остали моји пријатељи
Нису такви
И терала ме да се опет дружимо
Али следећи пут је Венко био пијан као 
башта
И није јој персирао
А можда и јесте али је заплитао језиком
И није се разумело ништа
И она је рекла
Молим те да убудуће избегаваш
Овог човека кад си са мном
Нимало није шармантан
Венко је целог живота скупљао 
Материјал за књигу
Сви смо га терали да то уради
Јер песме су му биле дивне
Али он је говорио
Објавићу једну књигу
Не више
И желим да буде савршена
Или је нећу објавити
А ја сам му говорио
Да је он најбољи необјављени
Песник на свету
Кад сам био добро расположен
А када нисам
Зар га није срамота
Какви све клипани имају књигу
А он је нема
И зар жели да му је објавимо постхумно
Па да нас гледа одозго
И да плаче
Неће бити тако 
Рекао би он и подизао чашу
Говорио стихове својих пријатеља
И плакао
И смејао се
И певао
О
Како је Венко
Лепо певао
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СРПСКИ ПЈЕСНИК ТОМИСЛАВ 
МИЈОВИЋ (РОЂЕН 1932)
ПРЕМИНУО ЈЕ 13. 5. 2022. У ЗАЈЕЧАРУ

Јесте ли већ чули
Да је преминуо скрајнути српски пјесник 

Томислав Мијовић

Јесте ли већ чули
Да је Бранко Миљковић први истакао 
блискост њихових тежњи и поетика

Јесте ли већ чули
Да Томислав Мијовић никада није добио 

„Миљковићеву награду“

Јесте ли већ чули
Да за статус треба дјеловати само у 
Београду, Новоме Саду и Краљеву

ДЈЕВОЈКА НА КОЊУ

Унеколико инспирисано Откривењем 
Јовановим

она има
ноге до земље
и душу до неба

дуга јој
таласаста коса
боје растопљене чоколаде
лелуја
пространством
док кроз блатњаве стазе
јаше
на свом омраженом
зеленку

вјетар је мази по врату
и њежно јој лахори кроз кошуљу

смијеши ми се
тајанствено
нестварно
док је коњиц носи
кроз вихор младости

она је расла са природом
она ли је мајка природа
чудо
олуја моје душе

она

посљедњи
јахач
апокалипсе

ИСТИНСКИ НАВИЈАЧИ „ФАМОСА“

Истински навијачи „Фамоса“ из Војковића
Купују хљеб и пиво код Богдане
А цигарете и петарде код удовице ђеда 

Аврама

Истински навијачи „Фамоса“ из Војковића
Након утакмице се поново враћају на њиве 

и у баште

Истински навијачи „Фамоса“ из Војковића
Сањају окршај са „Славијом“
Коначно опет дуел са комшијама из 

Лукавице
Да се види ко је сада бољи у граду

Истински навијачи „Фамоса“ из Војковића
Породични су обични људи
Воле жене и дјецу
Око куће шетају у бијелим поткошуљама
Одијела носе само на свадбама
И не губе вријеме са живим инвентарима
Сеоскога кафића „Ренесанса“

Борис Ђорем
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ОПОМЕНА

Огољено све
Опустјелосве
Скромно све
Тако тихо све

Ево ти прескупа одјећа
Ево ти лажни другови
Ево ти благо небројено
Ево ти свијет пун буке

Све ти ево
Све ти ево
Све ти ево
Све ти ево

МРГУДА

Мргуда јеца сама у глувој ноћи:
„Страдања моја нико не схвата
Само Мика – али – хоће лидоћи
Вирнути ноћас кроз вајатска врата

О мени се ружне причају приче
Мјесто своје туђа се брига води
Уз Мику ме ништа не дотиче
Уз њега опет ко да се родим

Пред свима правим се важна
Тобож Мику одбијам од себе
А у мени букти љубав снажна
Срце туче стрепи пати зебе

Свијет је наш тако злобан зао
Ко се усправи – оде му глава
Како им није младости жао
Руже што се тек расцвјетава

Мика ме чува брани и пази
Нек сам копиле и сто пута
И нек ме свака сподоба гази –
Свака што јој икад одћутах

Оваквог ме времена срамота
У ком нико неће да се мијења

И зашто љубав – темељ живота –
Трпи овакве боли и понижења

Колико још дјевојака има
У којима жарко осјећања бију
А морају под туђим законима
Своју љубав и радост да крију

Докле крвништво и војске стране
И мој ће Мика на војну сутра
Душа заболи – срце би да стане
Док се ближи одсјај горког јутра

Боже хоће ли Мика ми доћи
Како приличи да се опростимо
Потрај тешка аустријска ноћи
Барем у сну да се загрлимо

КРСТ ДА СЕ НОСИ

I
 
Крст да се носи 
Мора да се иде 
Оним да се пркоси 
Што се и не стиде
 
Крст да се носи 
Право кроз руљу 
Сад не знају ко си 
Не виде у муљу
 
Трње на главу 
А главу ка небу 
За вјечну славу
 
Завјештан уз тишину 
Крви освећеном вину 
Тијелу насушном хљебу
 

II
 
Добро – фанфаре бјеху 
Добро – би и цвијеће 
И сви у смијеху 
(А зашто и неће)
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Магаре би мазно 
Људи у својим ланцима 
Не придајућ’ важност 
Божијим знацима
 
Памтити: У Почетку 
Бјеше Логос 
(А ко хаје много)
 
Видjеће се ко смо – 
У Тужноме Петку 
И у Часу Судбоносном
 

III
 
Крст да се носи 
На путу за Рај 
За све Оче опрости 
И милости дај
 
Не клети Голготу 
Пилате Кајафе Вараве 
Немојте на срамоту – 
У име вјечне славе
 
Крст носити часно 
Са Истином у срцу 
Савјесно и јасно
 
У сусрет Младом Сунцу 
Једином путу правом – 
За друге својом главом

ПРЕЦИ
 
Висока Херцеговина

Моји су преци са мајчине стране
Тамо између Обља и Улога
Увијек били спремни да бране
И најмањи жар са огњишта свога
 
Усправне бјеху моји преци главе
Онда кад многи имао је није
Зато их не дам сад у забораве
У доба ово кад се прошлост крије

 Небеса преци чували су моји
И кад се свуда прећуткивао Бог
У временима оним неспокојним
Ни пораза се нису одрекли свог
 
Али када ту никог било не би
Пркосили би тад и сами себи

ОРЕОЛ

Ореола јој сјај скинути –
Како било – пожељеше
О себи глас Земљом винути
Како је баш с њима најљепше

А по земљи њу да развуку
Лажикањем својим гнусним 
Како воли од руку до руку
Како не бира гдје ће уснит

Ореола јој сјај скинути –
Како било – пожељеше
О себи глас Земљом винути –
Она стреми небу куд је најљепше

Па колико год да су је блатили
Колико причали и богохулећи
Само себе ти су суновратили –
За опрост молише кољена све гулећи

Ореола јој сјај скинути –
Како било – пожељеше
Мора их Истина приштинути
И он јој ипак приспјеше

*

Божји сјај јачи је од других
Чистота срца једина вид даје
У чистоти у Завјетној Дуги
Њено срце и мучено сјаје
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МАЈКА

Богородице дјево, радуј се,Благодатна 
Маријо, Господ је с тобом; благословена 
си Ти међу женама,и благословен је Плод 
утробе Твоје, јер си родила Спаситеља 
душа наших“.

Опроштај молим од Бога – Оца, Сина и 
Светог Духа,

Опроштај и од Марије, Дјеве, Мајке, 
Богородице,

Опростите грешнику, овом, свом – ја 
изнебуха

Што питам овако нетремице

У свеопштем рату вјечном 
На тренутке хладном, узаврелом затим,
Како ипак у одсудном часу бијесном
Мајка Сина у страдање да испрати...

Знам, тек тада то Побједа је у ствари,
И са Њом да тек тад смо Цјелина –
А без Ње да смо само трулеж-твари,

Али ипак – зар ипак мало није
Мајчина рана гнојна и због себе и због 

Сина

Кад на тај Пут креће Мајчино Све, 
Најмилије?!

Иако знам...
„Тако се бојим да...“
ДР СТАНИЋУ – ГДИНУ НЕГРИШОРЦУ

Пјеснички запис проистекао из тешко 
описивога незадовољства Негришорчевим 
стиховима објављеним у Летопису Матице 
српске – издање за септембар 2022.

Мистер Хајде
Свирај гајде

(Пљуни и засвирај)

Књижество клонуло
Зло нас и не чуло
Нек нађе вјечни смирај

Нек се праве
Велеславне главе
Да је све океј

Доктор Џекил
И још неки

(Ипак не и Џеј)

Рад сликара Милана Радаковића
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НЕВИДЉИВИ ПУПАК

Кад сам се родúја, ко мрвка, ко грýче, 
бáбица комшúка одсéкла ми пýпче.
Ал` везу сас мајку не ми је пресéкла!
„Чувајте тај пýпак“, баба Нада рекла.

Жене га смотáле у неке артúшке.
Стринка нашлá парчé од нóвине нишке.
После сам порáсо, китúо гóдинке,
и нађó смотýљак од онéј нóвинке.

Баш сам радознáо ко неко мајмýнче:
Кво ми пожелéли кад одсéкли пýпче?
На нóвину – песма! E, тој су тели с мен:
да не будем суртýк! Да постáнем писмен!

Још ми на рођéње одлука дóнета:
да се с књиге дружим, да будем поéта.
Суђенúце моје (куде Бога све су)
одсéкле ми пýпак, али језúк несу.

И мајка гу нема, сас óблаци живи...
Ал нас спаја онај пýпак невúдљиви.

УМЕТНОС

Какó се УМЕТНОСТ на кóчански вика?
Кад се пишев песме, свира, глуми, слика.

У Кочане викав, за ти што писáли,
немав кво да радив, људи аздисáли.
Да постáне нешто, има сто занáта!
А он време губи, пушти га, зáмлата.

Ал ýметнос неје тој што народ вика.
Ја поштýјем сваког доброг ýметника.
За тој се треб роди, тој сваки не умé.
Криво ми је што ги никој не разуме.

И ја пишем песме. Пуна ми је свеска.
И за мен би рекли: „Поглé бата блеска.
Ма онáј гéнија, син на Коле Жућу.
Стихокéпец неће да огрéје кућу.

У новине оће! Бре, да буде славан!
Сам се утепýје, ко маче од таван.
Ваздан нешто пише, ће иде за писца!
Туј не треба семе, будáла сам ница.“

Што ýметник сваки никад неје сваћен?
Што на сви изглéда некако замлáћен?

Мој бате ми вика: „Мрзив ýметника!
Ал ти имаш правац! Неси пуноглáвац!“
Купúја ми свеску с дебéле корице.
Свуноћ берéм речи и с песме борим се.

Писáње је мука, почнем од два листа,
aл` кад турим тачку, душа ми заблúста.
Сине и куј чита, процвéта ко дрвце,
јер уметнос тој је светúљка за срце.

У Кочане моје прóмени се стање:
волив позориште, изложбе, писáње...
Саг се домунђáвав, кад гројзе обéру,
идев у Беóград, право у оперу!

БАЈКА 

Кад год се свађав татко и мајка, 
умúра слунце, умúра бајка. 
Туга на кућу ко камен легне. 
И лáставица с мали побéгне. 

Детé у ћошак молúтву шапка: 
„Волим и мајку, волим и татка...“ 
Тај ноћ не спије, у сан се трза: 
Носи га река мутна и брза! 

И тек му лакне кад видú бајку: 
на исти јастук татка сас мајку! 

Власта Н. Ценић
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ТАЈНО ЈЕЗЕРО
 
Испод тéмељ, моја кућа 
јéзеро ми тајно крије. 
Ноћу чујем кад шапýћа, 
кад с тáласи у под бије. 

Сви у кућу кад заспúјев, 
кобајáги и ја дремам, 
ал’ чим први талáс пљусне, 
за пловúдбу ја се спремам. 

Па из черге таг исплóвим, 
и скитам се, до петлóви! 

И све бринем: кој зна кудé 
ћу отúднем с модре лађе. 
Ће тугýје моја мајка 
кад ми празан јастук нађе. 

КИТКЕ 

И ноћáс ме сан не ваћа. 
Моји снови кој зна де су. 
Месец и ја, тужна браћа, 
глéдамо се кроз завесу. 

И звезде ги нема више, 
очукáле се од грање. 
О, ноћáс ми све мерúше 
на плакáње, на плакáње. 

„Крава ни се тели, брго“, 
кроз зáвесу татко виче. 
Месец рипну! Ја се трго! 
Побéгоше тужне приче. 

Отрчáмо у кошáру: 
телéнце у сламу лега! 
Као Булка има шару 
на вр’ челó : два белéга. 

И китку му тури ћале 
од урóци, почудúшта. 
Месец и ја, две будáле, 
од плакáње – нема ништа!

СТАРИ БУНАР 

Кој зна кад му око прогледáло! 
Кој зна кýј се све туј огледáо! 
Билú момци, тражúли си снашу,
чаврљáли уз кáмену чашу. 

Жеђ гасúли грла и кóрење. 
А саг жедан. За песму, збóрење.
 Кад га месец с танки прсти пипне, 
стари чекрк пóново му шкрипне. 

Доста му је и тој што учúну 
и покúдав конци с пáучину. 
Децу бранив да у њега гвúрив, 
плашив ги сас але и вампúри. 

Евé, нема чак ни стару кофу 
да извáдим бар још неку строфу

ЧЕЛОВЕК

„На човéка человéка
челó нéје отпозáди,
него напрéд, па да гледа
кудé иде, каквó ради.

А човéка челопéка
увек нешто напрéд чека.
Тој су жеље, тој су снови,
тој вéкови човéкови.

Човéк неје дрво с корен
па у двор да пушти жиле!
Мора иде, за тој створен,
некакве га терав силе.

Кроз живóт се не смé стане.
Мора журиш натенáне.
Мучимо се претéрано,
али барем век терамо.

И човéци, наши преци,
несу билú изузéци.
Чим је млекце посисáо,
човéк тражи свој смúсао.“
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...Зна мој деда каквó ти не,
ко уџбеник, ко нóвине.
С ноге клецка, ал` се не да.
Још му челó напрéд гледа!

МОЈ ДЕДА

Деда, мој дрýшкан, ко цвет спарýшкан.
Што такој, Боже? Друкче ли не може?
Још дуго неће. Нема га свитка.
С муку се креће. Штапчé му рипка.

Такој тавóри, док жар сагорú.
З’ч’с се умóри. Шапка кад збори.
Чујем га ноће, куд бабу оће
у селó ново, прошлó његóво.

Нестáла снага. Испýшта чашу.
За мене стра га, за кућу нашу.
Стопýт му реко: „Живи се друкче.
Не брини, дедо, за дом, з` унýче...

Ти си мој корен и ја сам створен
да чувам све то с тебе пóчето!“
Он с рукáв узе да брише слузе.
Ја уз плот шмугнý да стресéм тугу.

Гледам са стране и стра ме, стра ме.
Сâм себе тешим како, у ствари,
и слунце стари,
и слунце стари.

ГОСТИЊКА СОЊА

Дошлá је у гости у моје Кочане
да цело лето код бабу остáне.
Сећање ýбаво и саг ми не дá мир.
Причáла је стално од неки клавúр.

Бринýла се силно да се не раштúма:
кад са њума неје, плаши га тишúна.
Типкáла кроз ваздук невúдљиве дирке, 
замишљáла клавúр и чула му свирке!

Уз тој лепóтицу, малéчку јáсику,
сви се заљубúмо у стару класику.

Ласте, чавке, травке, овце на чаúр,
слушáли смо концерт на црни клавúр.

Уз гостúњку младу научú још од старт
куј је Бетовéн, а куј је па Мóцарт.
Омађијáла ме сас ноте, сас папúр.
Видéја сам лично ногáре на клавúр!

Бате ме нáучи да не будем суртýк:
и змаја ву правú, од базóвку дудýк,
и лептúри ваћá, и трчá чак до вир...
Све у ритам с њојан вéсели клавúр.

Кад сe у град вp̏ну и кад авгус мину,
óстави ми тугу, óстави тишúну.
Само ми џивџáни док шетам на бајúр,
свиркав, да ме сéтив на њојан клавúр.

Понéкад поглéдам кроз прозор на дзвирке
у комшúјску бачу, там куд њојну бабу. 
А руке ми саме почну пипкав дирке
и онá искóчи - с клавúр уз тарáбу!

Тарáбе ко дирке. Стојúв све у шпалúр.
У Кочане цело чује се клавúр...
Саг чекам на лето и нашу свирáјку.
А ако ве лажем, да си немам мајку!

ПУТОВАЊЕ У ГРАЧАНИЦУ

„Кудé ће идеш?“, мајка ме пита.
„Ко ти се, синко, никој не скита.
На Кóсово ћеш, па затóј ме стрá.
Тамо ти нéсу ни брат ни сестрá.“ 

„Ја морам, мамо, морам отићи,
Косовка ми тамо и Југовићи,
Призрен, божури и Газиместан,
и Грачаница, рођена сестра.

Његова светост служи помене.
Немој да тол`ко бринеш због мене.“
„Е, кад је такóј“, вика, „пожýри
и донéси ми од тија божýри.“

Ја је загрлих, синовски, чврсто:
„Спавај ми мирно. Буди без страха...“
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А моја мајка заврте прстом:
„Да цýнеш руку на патријáрха!“
...
Сад мајке нема. По небу шета,
Али нам божур у башти цвета.
Боја црвена, косовски, јарко.
Мајка га чува са патријархом.

ГОТОВÁН
 
Мрзим кад ми викав да сам готовáн, 
и док се обрнем, онó – готов дан! 
Ја идем полáко, да закáсним нећу. 
Онú што се журив, прескóчив и срећу. 

Мрзим кад ми куче узме ладовúну. 
Ручáк не рачýнам кад је на брзúну. 

Ти што потрчкýјев, несу моја браћа. 
Човéк само бýве на брзúну ваћа.
 
Мрзим тој што неје сваки дан недéља. 
Зéмља Дембелúја, тој је моја земља. 
Кажу, за будáлу, увек пóсо има. 
Али ја се чувам, ич ме не занúма. 

Легнем на грбúну, ýвис све четúри. 
Око мен’ бробúњци, пчеле и лептúри; 
тамо људи копав... Пуно цело поље! 
Кад гледа са стране, човéк вúди боље. 

Мрзим кад сам жедан, а бунáр долéко. 
Мрзим што дубóко úскопа га неко. 
А мрзим и даље да сас тебе збóрим, 
па óдо под крушку, да мозак одмóрим! 

Рад сликара Дејана Трајковића
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ТРАЖЕЊА

1.

на обали сам срео
водопад у извирању
и пастирицу без стада

један цвет је био довољан
да насушну ватру убризга у тебе
да камену куполу отисне
из моје чеоне кости
и да осетим понирање
у плаветнило неба

љубити пупољак у рађању
и песму стварати од воде и сунца
значајно је колико и сазнање
да се пепео рађа у јауку сове
и открића да је цвет насушно леп

2.

морамо отићи али куда и када
отићи од стварности булевара
мој јаук је сада воћка млада
једна звезда на мом челу изгара

треба схватити птицу у јауку
тада понети део њених снова
из пепела поно разгорети ватру
и побећи са Песмом у изанђала слова

из безумља треба стварати јасику
помиловати булку када зове тебе
умирати са Песмом живети у језику
и оставити Запис да у амбару озебе

3.

да ли се то време утркује када долазе ласте
у одсутности твојих грлица сазвежђа горе
у нама куле светиљке (из срца палма 

расте)
док се звезде у беспућу као пчеле у роје

за јутрошњи одлазак са слапом расцвале 
реке

знају све птице у праскозорје (ишчитане 
књиге)

љубећи земљу младе травке и звери 
предалеке

постајемо Слика у раму предалеке свинге

ДАНИ И ГОДИНЕ БЕЗ ТЕБЕ

1.

научила си ме ходу стаменом
како кроз живот смело
да корачам
како да препознам лепоту
у твојим очима
и како да у висину паднем
па да се поново уздигнем
до звезда
где ме ти са песмом славуја
жељно очекујеш
и да се са небеса падајући
у плаветнило претворим
да са звездама у васиони
дом свој вечни пронађем
јер ти си га заувек пронашла
и чекаш мене
да крај тебе поново усним

2.

ти си најидеалнија мера
за лепоту љубав и доброту
јер пламен твога срца
у мом срцу непрестано исијава
и тихо се разгорева
али само га ја осећам

Живко Аврамовић
(1952 – 2022)

ЗАЛАЗАК СУНЦА
(Новки у спомен)
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и оваплоћујем
твојим дисањем
и мојом
сузом понорницом

НА ПУТ СЕ ДАЛЕКИ СПРЕМАМ

1.

на пут се далеки спремам
белог вранца тимарим
одежду нову ветрим
свечану из старе шкриње изнету
(она мирише на пупољак у цвату)

пакујем рукописе у срце своје
закључавам их а кључ у бездан бацам
(нека га тражи љуба неуцвељена
блажена и жедна)
и нека га у недра своја сачува

2.

пут је дугача (мој га доро добро разазнаје)
птице ми слећу на раме
и песмом ме соколе
певајући ми строфе најнежније
јер пут је овај благословен
светао и чедан

3.

у мени тече нека понорница
бродећи пречасним путем чежње
(речи са дланова присојкиње виле
постају куле у даљини)
куле које мени из мрклине
отварају видик и дозивају
велику светлост
и ватре још неугашене

огњем и мачем вранца пожурујем
у мој град морамо стићи до вечери ране
не бих ли коначно твоје осмехе
у своје тужне преселио очи

4.

испред је море плаветно и бистро
и крај њега још језера два
(твоје очи плаве невидљиве светле)
питам се коме ли заиста припадају
а знам поуздано оне мене чекају

5.

и срна што ми лепотом пркоси
(моја добра лептирица-срна)
у души је све тајне сакрила
наставља путовање са мном
ка твом остру срца

и не схвата
да ме царски друм
светао и древан
одавно дозива
и лепотом ме својом мами
(никада ми он неће узалудан бити
јер ће се још много мојих тајни скрити)

6.

још дуго ћу овим друмом ходити
док ће се у мени најдубља туга слити

и кад путем будем залутао
бићу и ја мртав али никада зао

и када се са пута будем вратио
знам да сам само тебе уснио

и увек ће ме сви друмови звати
(нека светлост сине да тугу позлати)

а ти још млада нљубљена
претворићеш се у брезу
у ватру запаљену

дорат ће те истим путем довести
да се у песму угнездиш
и да се поново у моје срце сместиш
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ПТИЦЕ; СТАРАЦ У ПАРКU

Уморан од шетње улицама непознатог града, сједим у парку, у хладовини разграна-
тог платана.

Има разних птица, дјецо моја.
То говори старац на клупи насупрот мојој и чворновату дршку штапа стишће чвор-

новатом шаком.
Има их одјевених у шарено перје, као да су из самог раја изишле, а кад кроз поз-

лаћен кљун пусте нешто слично змијском псику, очи би ти  у трену извадиле.
Не хаје старац што га нико не слуша.
А има их опет пепељастих, у хаљама боје пустињског пијеска,  па и оних у клупку 

перја, сличног враном комаду платна на мјесечини, али им је пјесма љековита, као ка-
пљице росе на латицама  различка.

Узалуд старац тражи за чији поглед би свој поглед везао.
Зато, не судите о птицама по перју, него по пјесми коју вам дарују.
И одлази штап из парка са сјенком која се о њега ослања.

СВЕЧАНА ТРПЕЗА
      Читајући пјесме  

Јованке Стојчиновић Николић

Обиље на свечаној трпези: хљеб умијешен мајчиним рукама, од пшенице коју је 
отац сијао, а брат у воденицу носио да је млински камен ситно самеље, као што вријеме 
меље наше дотрајавање.

На руменој кори погаче покаткад бљесну осмијеси које смо ми дјеца давно погуби-
ли по дворишној прашини.

Мајка би још нешто на трпезу, а ми углас кажемо: Не треба више!
У врху трпезе сједи отац, до њега празно мјесто за мајку која још послује око шпо-

рета. С обје стране стола по два брата. Најмлађи брат, жене и дјеца још нешто срађују око 
куће. Мене поставили насупрот оцу.

Ранко Павловић
Седам кратких прича
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Отац узима нож и пружа га мајци, да га склони с трпезе; ломићемо погачу, да је не 
ранимо оштрицом.

Још само да наздравимо ракијом у којој је дозријевало сунце у нашем шљивику.
Устајемо и узимамо чаше.
Празнина зуји собом. Не звецка стакларија, не шкрипе поднице под корацима, ни 

мачка да мјаукне, ни Боже помози да се извије према таваници.
Тишина ми се увлачи у сваки капилар.
Премећем чашу воде из једне у другу руку, погледом тражим лијек, чекам да ми га 

неко дотури, али – нигдје никога.
Ћутимо тишина и ја, док се празнина собе, као фебруарска зима у кости, полако 

увлачи у мене. 

О ЈЕДНОМ И КЊИЗИ

Питали Једног (а Један је Један, мада не мора бити једини) зашто чита књиге које 
су други написали.

Мудар си и паметан, говоре му с подсмијехом, могао би сам написати књигу и чи-
тати је кад год пожелиш, па ако ти се нешто не свиди, прецртати, измијенити, дописати.

Почеша се Један по глави, па се још једном почеша, па још једном.
Кад бих написао такву књигу, рече коначно и опет се почеша, читао бих је цијелог 

живота и стално нешто мијењао, прецртавао, дописивао.
И опет јагодице прстију десне руке урони у косу.
На крају, настави тише, од моје књиге не би остало ништа, 

и шта бих ја тада оставио, и шта бих понио са собом на извјестан пут, пун неизвјесности, 
у коначну спознају, пуну тајни? 

МЕРМЕРНА СКУЛПТУРА У ОЛУЈИ

На екрану се смјењују апокалиптичне слике невремена, негдје тамо далеко, али 
студен испуњава собу у којој пијем вечерњи чај. 

Одједном, склупчана дјевојчица, сама, крај рушевина куће у којој су, можда, прес-
тали да дишу њени родитељи.

 Олуја одувала кров с њеног дјетињства. Она, нијема, разговара с разбацаним лут-
кама, брише с разбарушене косе небески гњев. У гроздовима, над стазом што води од 
порушене дворишне капије до непостојећег кућног улаза, што су је јутром поздрављали, 
крупне кугле леда сада сурово рањавају поглед. 

Не отвара уста, али чујем њен гњев: Удрите небеске силе, сабијајте у земљу расцва-
ле руже, разнесите муњама моје лутке, пркосите као што ја вама пркосим. 

Кочопери се преплашена дјевојчица и дрхтавицу тијела омотава 
покислом хаљином која се на њој расцвјетава, док она постаје мермерна скулптура какву 
ни небеса не могу исклесати. 
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СЕЛО У КОМЕ НИСАМ НИКАДА БИО

Ноћас сам уснио село у које никада нисам крочио, о коме ми никад нико није при-
чао.

Кроз село је вијугао узан пут, пресвучен танким слојем асфалта, а с обје стране 
пратиле су га стазе за пјешаке, такође уске.

Да се пут не обруши, с десне стране чувала га је благо нагнута обала рјечице која се 
тек понегдје погледу откривала испод врбових грана што су из жубора у танким гутљаји-
ма испијале свјежину.

Стајао сам на брдашцу и, опчињен, посматрао село у коме никада нисам био.
С десне стране рјечице која је, не знам откуд ми та мисао, морала да се зове Бистри-

ца, спојене баштама с обалом, мировале су куће, као старице предане вечерњој молитви.
На лијевој страни села, потпуно ми непознатог, уски сокаци узбрдицом су расипа-

ли гроздове кућа. Негдје на средини уздизала се црква и тог предвечерја дугом сјенком 
звоника половила пространу порту. Мало даље, насупрот школи, видјела се самопослуга 
с неколико расхладних уређаја пред улазом. Школске дјеце, купаца, шетача нигдје није 
било.

Ту се више није имало шта видјети и спремао сам се да кренем, дуг ме пут чекао.
Онда се одједном, ко зна одакле и како, појавила моја мајка. На обрамици је носила 

у лукшији упарено рубље, а у руци пратљачу. Кад је клекнула крај једног вира да испере 
рубље, знао сам да то село, виђено само у сну, никада нећу моћи да заборавим.    

СЛОВА У ИЗМАГЛИЦИ 

Комадић газе на лијевом оку. Преко ње, у виду X-a, двије траке фластера.
На столу, пред једним оком, отворена књига. Слова бјеже у измаглицу.
Одједном, без смислености слова, свијет постаје бесмислен!

НОЋНА КИША

Ноћ разњежене тишине. Киша тихо куца о прозорско стакло, тражи сродну душу 
у коју би уселила своју меланхолију. Жубори киша и сјетно пјевуши како је некад била 
млада роса, огледало првом сунчевом зрачку на листу брезе и латици руже, зрнце бисера 
у планинском слапу, просјев небеске ведрине на крљуштима поточне пастрмке, суза ра-
досница на дјечијем лицу.

Шапуће киша и пада на дно сна оног који записује њен смирен дах, и тражи лежај 
у сјећању на коме ће будна дочекати зору.

Кратко трља очи, устаје, отвара прозор и ноћној киши показује свој празан лежај.

Жубор у олуку растаче се у подругљив смијех. 
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Рад сликара Драгана Дејановића
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Драги пријатељи и дични поштоваоци 
песничког дела Васка Попе, непоновљивог 
мага поетске речи српског језика и свеколи-
ке космичке материје и духа Слова и свеу-
мља песничког умећа и словесносности. 

Доживесмо, хвала нека је нашем Гос-
поду, дан (29. јуни 2022.) у којем НАШ 
ВАСКО ПОПА, постаје најмлађи „стого-
дишњак“ међу највећим бардовима српско-
га песништва: Свети Сава, Петар II Петро-
вић Његош, Лаза Костић, Јован Јовановић 
Змај, Милош Црњански, Иво Андрић, Раст-
ко Петровић, Момчило Настасијевић, Рака 
Драинац, Станислав Винавер… да овде 
зауставимо дах ове магичне бројалице „до 
десет“!

Почетком јануара 1991. у тзв. „алеји ве-
ликана“ на Новом гробљу у Београду, наш 

песник Матија Бећковић, опраштајући се, 
у име књижевног еснафа (УКС) Србије, 
као њен тадашњи, усудни челник, од књи-
жевног мага и песничког „звездознанца“ 
Васка (Василеа) Попе, овако је надахнуто 
и веродостојно прозборио in medias res и 
унеколико неочекивано: „Драги Васко, хва-
ла ти на највећем дару који је ико учинио 
српском језику!“

По мени, много је тога ту – метафорич-
но и савршено тачно – за сва времена из/
речено. Јасно је и то да ова Матијина густа 
инвектива и  исказница… има и неко своје 
скривено, волшебно, „унутарње“ значење. 
Чик, дај… погађај!

Тај исти или барем сродан иницијални 
подтекст и скривени „мотив“ требало би да 
има и овај наслов мога краткога диспута:

Адам Пуслојић

ВАСКО ПОПА
(1922-1991)
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„Велики господин Песник: Васко Попа“. 
Реч је о усмерењу и парафрази гласо-

витог стиха самога Васка Попе: „Велики 
господин Дунав“!

Уосталом, управо је у штампи и јед-
на антологија (аутора и песника Радомира 
Андрића) са песмама светских песника о 
Дунаву, као „четвртој рајској реци“, која је 
видљива и са самог Месеца.

Управо тако. Ми данас, ево, бележимо 
и славимо Стоту годишњицу рођења нашег 
песничког великана Васка Попе, за чији је 
поетски опус давно већ изречена глобална 
и одговорна, светлоносна оцена: он доис-
та и јесте „најбитнији српски послератни 
песник“.

То је већ постала крилатица, уоби-
чајена и почеста, већ у исказима других 
наших књижевних великана: Зорана Ми-
шића, Миодрага Павловића, Зорана Глуш-
чевића, Бранка Миљковића, Николе Мило-
шевића, Борислава Радовића, Александра 
Петрова… 

У антологији „Васку Попи – песме 
за песника“ (у издању Матице Српске и 
САНУ,  коју је приредила Анкица Васић, 
издање 2003, Нови Сад) прикупљена је и 
објављена 181 песма од 140 аутора – песни-
ка са свих континената! 

Песник Васко Попа, као и наш рајски 
појам „Дунав“, видљив и са космичких 
висина… постао је „велики господин 
Песник“!

Навршио је НАШ ВАСКО данас и своју 
нову временску димензију: равно 100-ту! 
Као онај (можда и пробни?) први праг веч-
ности и трајања.

За великог мексичког песника и нобело-
вца Октавија Паса, он је „ловац лутајућих 
одблесака“, а наш Милован Витезовић га 
види као „сви моји писци Васко Попа“ и о 
њему вели: „Био је атеистички монах / Све-
тог Саве“.

У песми-посвети Васку Попи, из 2003. 
године, Матија Бећковић указује на потрес-
ни пример хиландарског монаха Арсенија 
који се „обрекао на ћутање“ већ годинама, 
али ипак прозбори, пред Матијом, тек само 
једну једину реченицу: „Је ли умро Васко 
Попа“!?

Умни хиландарац је овим својим пи-
тањем изгледа све рекао.

Има ли лепшег доказа да је наш песник, 
од данас… ево… и Стогодишњак, онај исти 
истацки „звездознанац“ из његове сопстве-
не поезије?

Да споменемо, у овом свечарском и 
темпоралном часу, и Васковог пријатеља 
Милорада Павића који га види, али и опо-
миње, у својој енигматичној песми-посве-
ти, да је он (Васко) „на повратку у време 
и таму“. Додуше, ни Милорад нимало не 
сумња ни у ону мисао Васка Попе, исказа-
ну у Бечу, приликом уручења „Аустријске 
награде за европску књижевност“, која му 
је додељена далеке 1968. године:

„Срце сваког песника је књига у пла-
мену. Песник листа ту књигу и читању се 
учи“.

То Васково срце, та жила куцавица ње-
гове поетске магије, чудесно траје и храни 
нас космичким зрацима, ево… пуно већ 
Једно Столетије.

Од мене… тек толико.
Трајемо у тешком, опаком, па и злочес-

том времену. То већ и јесте онај мој усудни 
час, који ме може оправдати што ме Да-
нас, ето, и нема међу вама, овде у Васко-
вом (и мом!) драгом Букурешту...који нам 
је обојици, као жизнени и поетски УСУД, 
даровао дивне и незаборавне, а најчешће и 
заједничке пријатеље и песнике: Ђеа Богзу, 
Ђелу Наума, Никиту Станескуа, А. Е. Ба-
конског, Веронику Порумбаку, Штефана 
Аугустина Дојнаша, Петреа Стојку, Ангела 
Думбравеануа, Ану Бландијану, Јоана Фло-
ру, Мирчу Динескуа…

То исписујем, ево, управо у ово врело 
и спарно јутро нашег, а „Васковог Дана – 
Centenarul“ у гласовитом Националном му-
зеју румунске литературе – MNLR у Буку-
решту.

Нека је то на понос и дику и свима који 
су организатори овог Чина духа, културе 
и поезије два наша пријатељска и братска 
народа: српског и румунског. У првом реду, 
то су Филолошки факултет у Букурешту 
(катедра за србистику), Амбасада Србије и 
Национални музеј румунске литературе у 
Букурешту.
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Ишао сам у основну 
школу „Вук Караџић“ у 
Зрењанину, а становао сам 
у Дољи. Када сам био сед-
ми разред водили су нас ор-
ганизовано у позориште, да 
гледамо представу „Вине-
ту“ Карла Маја. Књигу сам 
већ био прочитао. Нисам 
навикао да гледам позориш-
ну представу, јер су тада ка-
убојски филмови били за 
нас важни, па је позоришни 
комад дошао као неки фал-
сификат. Тек, одведу нас у 
зрењанинско позориште. 
Чак се не сећам ни где сам 
седео. Али, вешти глумци 
брзо су нас увели у радњу, 
па смо се томе предали. И 
међу свим глумцима, на 
мене је утисак оставио неки 
каубој, чији лик сам запам-
тио, а то је био – Борисав 
Атанасковић.

Много година после, 
видим га у зрењанинском 
позоришном клубу. Некако 
се и упознамо, весело смо 
причали. Био је пријатан, 
ведар, али иза тога увек је 
вребала извесна опасност 
од неке његове ироничне 
досетке.

Много га је нервирало уколико би га неко погрешно назвао Борислав, уместо Бори-
сав, или Атанацковић, уместо Атанасковић. Зашто је држао до тога, не знам. 

После је, из Вршца, где је био глумац, дошао у Радио Нови Сад, као уредник дечјег 
радио-програма (Воја Деспотов је већ то био), код Шолета (Павле Јанковић). Објављивао 
је дечје радио-драме, а најпознатија му је „Димитрије сапун“, откупљивана и награђива-
на много пута.

Борисав Атанасковић (1931-1994)

Милорад Грујић

СЕЋАМ СЕ… (50)
Борисав Атанасковић – писац и глумац
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У канцеларији код Шо-
лета окупљали смо се ујутру, 
да пијемо кафу. Шоле, Воја, 
Вујица Туцић, Маринко Та-
дић, Борисав Атанасковић, 
и други. До пред пензиони-
сање, 1991. године, Бори-
сав је био сав у друштву, а 
онда је постао некоме скоро 
неподношљив, те убрзају 

његово пензионисање. Није 
много уживао у пензији, 
можда три године.

Његова друга жена, 
Гордана, била је стални па-
цијент моје Зорице. Стано-
вали су у стану, у зградама 
на Футошкој улици, близу 
Сателитске пијаце.

Не знам да ли бих га се 
сетио да нисам наишао на 
једна папир, који сам своје-
времено спремио за Енци-
клопедију Новог Сада, коју 
је уређивао, а стварао Душ-
ко Попов, и чији сам уред-
ник био од почетка до краја.

Текст је објављен, не-
што измењен, у другој свес-
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ци Енциклопедије Новог 
Сада.

Нећу никада заборавити 
како се љутио када је иза-
шао неки лексикон писаца 
у којем није било подата-
ка о њему. Па сав незадо-
вољан протествује: Белча је 
унутра, а ја нисам! Па је л› 
треба да добијем Нобелову 
награду да би ме уврстили у 
један новосадски лексикон 
писаца!?

Тек, много година кас-
није, 2019. године, наиђем 
на вест да је Борисав Ата-
насковић добио улицу у Бе-
ограду, на Вождовцу. Текст 
се појавио 18. марта 2019. 
године.

„Како је објављено у 
Службеном листу града 
Београда, Улица Борисава 
Атанасковића протезаће се 
од Улице браће Јерковића, 
до катастарске парцеле 
5176/4 КО Вождовац.

Бору Атанасковића 
многи Милановчани пам-
те као верног сарадника 
листа „Политике“, тачније 
подлистка „Политика за 
децу“, затим „Политике 
Експрес“, „Јежа“, „Днев-
ника, „Дечјег дневника“, и 
издања „Здрав подмладак“, 
„Голуб“, „Змај“, „Пионир“, 
„Весела свеска“, „Дечје но-
вине“, „Невен“, „Пионири“, 
„Локомотива“, али и као 
редитеља који је у периоду 
од 1974. do1976. године под 
окриљем Културног центра, 
где је био запослен, на сце-
ну поставио неколико пред-
става.

Бора Атанасковић, син 
Радише и Данице, рођен је 
у Београду, 10. маја 1931. 

године. Основну школу и 
гимназију похађао је у Бео-
граду и Горњем Милановцу. 
Државну позоришну шко-
лу (тада у рангу Факултета 
драмских уметности), завр-
шио је 1953. године у класи 
Јурија Ракитина Љвовича. 
Испитне представе биле су 
му: „Карташи”, “Недорас-
ли” и “Силом лекар”, Жан 
Баптиста Поклен - Молије-
ра.

Студирао је и на Фило-
лошком факултету у Бео-
граду, група за српскохрват-
ски језик и књижевност.

Прво радно место било 
му је 1956. у “Нолиту”, ра-
саднику југословенске кул-
туре; бавио се организа-
цијом културно-уметничког 
програма. Нешто касније 
нашао се и на месту секре-
тара Дома културе, општи-
не Стари град, у Београду. 
У периоду од 1960. до 1979. 
године бавио се глумач-
ким позивом у ансамбли-
ма позоришта Зрењанина, 
Лесковца и Вршца. У овим 
ансамблима који су имали 
препознатљив драмски ре-
пертоар, Бора је остварио 
низ запажених улога иг-
рајући са Недом Спасоје-
вић, Савом Дамјановићем, 
Дубравком Нешовић, Ус-
нијом Реџеповом, Стеваном 
Бајом Гардиновачким, Јели-
саветом Секом Сабљић, Ма-
ринком Шебезом, Бранком 
Милићевићем Коцкицом...

Једна од запаженијих 
улога, била му је главна 
улога у представи «Столи-
ца која се љуља», чувеног 
драмског писца и сценарис-
те Новака Новака, (Народно 

позориште «Стерија», Вр-
шац). Ова представа изведе-
на је 50 пута.

Између ангажмана у 
професионалним позориш- 
тима, у Аматерском позо-
ришту Културног центра 
Горњи Милановац (данас 
Милановачко позориште), 
од 1974. до 1976. године, 
потписивао је режију по-
зоришних комада: “Људи” 
(аутора Велимира Субо-
тића), “Поздрави неког”, 
Весне Огњеновић и Буди-
мира Нешића, “Радничка 
поема”, Милутина Мијаи-
ловића, “Дугоња, Трбоња и 
Видоња”, Младена Широле, 
“Командант Сајлер”, аутора 
Борислава Михаиловића 
Михиза, „Том Сојер”, Мар-
ка Твена, као и сопственог 
позоришног комада “Војни-
ци и месечина”.

Освајањем прве награде 
на Фестивалу радиодифуз-
ног стваралаштва у Охриду, 
1979. године, радио драмом 
за децу «Димитрије са-
пун», у комплетној обради 
Драмске редакције говорно 
уметничког програма Радио 
Телевизије Нови Сад, коју 
је за ту прилику Атанаско-
вић написао, стекао је ус-
лове да пређе у истоимену 
редакцију на место драма-
турга радио драме за децу 
на српском језику Радио 
Нови Сад 1. Поред посло-
ва драматурга, истовремено 
је, до пензионисања 1991. 
године, обављао и послове 
уредника дечје радио драме 
на српском, мађарском, сло-
вачком, румунском и русин-
ском језику. Радио-драме 
за децу и одрасле су му от-
купљиване и награђиване. 
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Добитник је Награде «Мла-
до поколење», 1984. године 
за животно дело.

Многе приче и припо-
ветке објављене су му у 
читанкама аутора Марије 
Карделисове и Андреја 
Чипкара («Сунчев певач» 
1966, Завод за издавање 
уџбеника, Београд, за први 
разред основне школе. У 
обавезној лектири за уче-
нике од трећег до четвртог 
разреда основне школе «Све 
почиње причом», 1966. го-
дина, у издању Завода за 
издавање уџбеника, Нови 
Сад). «Деца су украс света», 
аутори Милана Перишић и 

Злата Видачек, издавач За-
вод за издавање уџбеника, 
Београд, 1980, методикама 
развоја говора (50. збирка 
припрема говора за васпи-
таче), а заступљен је и у 
многим антологијама срп-
ске прозе - кратке приче и 
приповетке за децу.

Општинска заједница 
културе Зрењанин, часопис 
«Улазница», издавач је Ата-
насковићеве књиге “Преко 
дана до увече”, 1970, а НИП 
«Дечје новине» књиге “Ан-
тоније и телефон”, 1978. го-
дине.

Године 1969. Завод за 
издавање уџбеника, Бео-

град, објавио му је моногра-
фију „Детективска прича” 
(позоришни комад за децу), 
а годину дана касније и Ча-
сопис за културу «Улазни-
ца» из Зрењанина књигу 
„Преко дана до увече”.

Бора Атанасковић био 
је члан Друштва књижевни-
ка Зрењанина, Новог Сада, 
Војводине, Србије и СФРЈ 
од 1971. па до одласка у 
пензију. Био је и члан Удру-
жења естрадних уметника 
Београд од 1972. до 1973. 
године. Одласком у пензију 
остао је једино члан Удру-
жења риболоваца Новог 
Сада.

Бора Атанасковић пре-
минуо је у Новом Саду, а 
урна са посмртним оста-
цима похрањена је у поро-
дичном гробном месту у 
Горњем Милановцу.

Два пута се женио. Прва 
супруга била му је Јелена 
Лела Цветковић, а друга 
Гордана Дода Атанасковић.

У част Боре Атанаско-
вића, књижевника, драм-
ског писца, редитеља, глум-
ца, новинара и драматурга 
Милановачко позориште је 
2007. године установило 
награду “Бора Атанаско-
вић” која се на фестивалу 
“Школска сцена” додељује 
младим глумцима за исказа-
ну глумачку даровитост. У 
протеклих 12 година колико 
траје фестивал позориш-
ног стваралаштва ученика 
основних и средњих школа 
са подручја општине Горњи 
Милановац додељена су 24 
одличја.“

Мала прича у част вели-
ког Боре.

(2022)

Слика Емила Сфере
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Српска књижевност, 
у појединим раздобљима, 
била је изразито прожета 
Истоком, мада су у готово 
свим периодима њене исто-
рије оријентални елементи 
били присутни. За разлику 
од европске књижевности и 
њеног искуства са Истоком, 
српска књижевност, раз-
вијала је нешто другачије 
књижевне везе. Наиме, од-
нос европске књижевности 
према Оријенту и његовом 
књижевном наслеђу, од-
вијао се непосредно. Европ-
ски писци, настојали су да 
се са оријенталном књижев-
ношћу упознају читајући је 
и проучавајући је, те тако 
да продру у њену сушти-
ну и упознају њен карак-
тер. С друге стране, српска 
књижевност није имала не-
посредан однос са оријен-
талним књижевностима, 
нити су српски писци не-
посредно из оријенталних 
књижевности црпли идеје 
које би утицале на њихо-
ва дела. Књижевне везе са 
Истоком на овом тлу нису 
биле искључиво литерарне. 
Штавише, оне су понајмање 
биле те врсте. Насупрот ев-
ропским писцима који су 
се сусретали непосредно 
са оријенталним књижев-
ним делима, српски писци 
су се сусретали непосредно 
са самим Оријентом. Спле-
том историјских околности, 

оријентална култура се срп-
ској култури наметнула као 
доминантна, а након дугог 
периода доминације, поста-
ла је њен саставни део. Тако 
се може претпоставити да 
се у одређеним историјским 
и културним приликама 
развио један механизам зах-
ваљујући којем су се оства-
ривале везе, и то пре свега 
на подручју усмене књи-
жевности, да би се потом 
прошириле на све области 
духовне традиције и култу-
ре. Турци су, као колектив-
ни посредник, успоставили 
мост између оријенталне 
културе и цивилизације и 
српског народа и његове 
културе. Њихову улогу у 
преношењу оријенталног 
наслеђа након ослобађање 
од турске хегемоније преу-
зели су југословенски мус-
лимани (ШОП 1982: 19). 

Везе српске књижев-
ности са Оријентом имају 
своју историјску генезу. 
Када су на измаку средњег 
века балкански народи пали 
под турску власт и када је 
Османско царство постало 
значајан чинилац, не само 
на подручју Балкана, већ 
читаве Европе и Медите-
рана, на балканско под-
ручје долази једна потпуно 
другачија цивилизацијска 
традиција која између ос-
талог обогаћује и културну 
баштину југословенских 

народа. То укрштање кул-
тура, и преплитање еле-
мената православног и 
исламског, словенског и 
османског, биће једно од 
главних обележја односа 
између два цивилизацијска 
света. Значајно је истаћи 
да турским освајањем не 
престаје развој српске кул-
туре и уметности, штавише, 
она опстаје и наставља да 
се развија. Међутим, рађа 
се и једна нова културна 
традиција, настала у крилу 
исламске цивилизације коју 
убрзо прихватају не само 
Турци, као освајачи, већ и 
становништво освојених 
крајева. Тако, постоје кул-
турни посленици који при-
падају турском културном 
кругу а који воде порекло 
из Србије. Најбољи при-
мер је песник Адни Махмуд 
Паша Анђеловић (1420-
1473) који се сматра једним 
од највећих песника 15. 
века, а који води порекло 
из Србије (ШОП 1982: 20). 
На његов лик и дело пажњу 
нам скреће Јован Јовановић 
Змај у својој збирци Ис-
точни бисер, наводећи да је 
Адни први песник српског 
народа који се јавља у ис-
точној литератури. 

О присуству исламске 
културе на нашем тлу гово-
рио је и истакнути оријен-
талиста и пионир научне 
оријенталистике у Југосла-

Aна Стјеља

ОРИЈЕНТАЛНО НАСЛЕЂЕ У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ,
СА ОСВРТОМ НА СРПСКУ РОМАНТИЧАРСКУ ПОЕЗИЈУ
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вији Фехим Бајрактаревић 
који је у књизи Турско-ис-
ламска баштина Јужних 
Словена записао: 

„С обзиром на то да 
су кршћански писци срп-
ско-хрватског језика били 
оријентирани према Запа-
ду, турска књижевност није 
на њих извршила никакав 
непосредни утицај. Међу-
тим, оријентална средина 
и живот који су Османлије 
на Балкан донијели, про-
узроковали су настајање 
највећих дјела српско-хр-
ватске књижевности као 
Еп Осман од Гундулића, 
Горски вијенац од Његоша, 
Смрт Смаил-аге Ченгића 
од Мажуранића а да се и 
не говори о дјелима мање 
литерарне вредности као о 
пјесмама Јована Илића, о 
Рамазанским вечерима Бра-
нислава Нушића и сличним 
радовима...” (ШОП 1982: 
20-21)

Оријентални утицај, нај-
више се развијао у градови-
ма који су дуже остали под 
турском влашћу, као што су 
Ниш и Врање. У овим гра-
довима дошло је до развоја 
специфичне симбиотске 
културе која је била логич-
на последица историјских 
прилика. Имајући у виду 
историјске односе османске 
власти и покорених народа, 
као и правне природе међу-
националних и друштвених 
односа у Турској, може се 
закључити да је у грађан-
ској литератури претерано 
истицан национални ан-
тагонизам између српског 
народа и његовог освајача. 
Османска држава је већ у 

14. веку одредила основне 
облике сарадње са својим 
нетурским и немуслиманс-
ким савезницима. Идеоло-
гија присутна у литератури, 
у којој предњачи претерани 
националистички елемент, 
није одговарала реалним 
друштвено-политичким 
кретањима, нити су се она 
могла свести на супрот-
ности између хришћанства 
и ислама. Такав карактер 
Османске државе омогућио 
је да се народи међусобно 
упознају што је довело до 
преплитања и стапања ци-
вилизацијских и културних 
традиција (ШОП 1982: 22). 
Тај процес је трајао веома 
дуго и није могао бити пре-
кинут. Тако на пример, ис-
ламска култура није сматра-
на непријатељском чак ни у 
доба стварање српске држа-
ве. Разлог томе је чињеница 
да је култура остала ван до-
машаја политичких и идео-
лошких тежњи јер је након 
дугог опстајања на српс-
ком тлу постала неодвојив 
део, односно културна над-
градња српског народа.

У оквирима српске 
књижевности, књижевност 
романтизма је та која може 
да послужи као пример 
односа према Турцима и 
њиховом наслеђу. Оријен-
тални мотиви били су при-
сутни пре свега у поезији, 
али су неретко и прозна 
дела била инспирисана ис-
точњачким темама. Проу-
чавањем српске поезије 19. 
и почетком 20. века дола-
зи се до закључка да у њој 
има много од боје, ароме, 
лексике а посебно мотива 

Истока (ХAЏИОСМАНО-
ВИЋ 2006: 267). На први 
поглед, управо се у српском 
романтизму може уочити 
својеврсни парадокс. Он се 
огледа у жестоком нераспо-
ложењу према Турцима, с 
једне стране, а љубави пре-
ма турцизмима и муслиман-
ском Истоку, с друге стране 
(ВИТОШЕВИЋ 1975: 95). 
О снази тог оријенталног 
расположења говори пода-
так да му је подлегао један 
од првих и највећих „срп-
ских западњака”– Љубомир 
Недић. Управо је та необ-
ичност пала у очи Јовану 
Скерлићу који је записао: 
„Он се одушевљава хибри-
дним, турско-српским сти-
ховима Јована Илића који 
су за њега најбоља, најау-
тентичнија српска лирика” 
(ВИТОШЕВИЋ 1975: 95). 

У раној фазисрпског 
романтизма доминира осло 
бодилачки дух и тежња ка 
националном ослобођењу. 
Свакако да у таквој атмос-
фери није било места за 
туркофилију нити за објек-
тивно сагледавање Истока 
као цивилизацијског света. 
Величање сопственог на-
рода, а поруга на рачун Ту-
рака, те свега што је у вези 
са Оријентом, постали су 
опште место и доминант-
на слика која је прерасла у 
једнострани клише. Међу-
тим, у нешто каснијој фази, 
романтизам у своје окриље 
прима и оне књижевне ст-
вараоце који одбијају да 
негирају све што је турско 
и муслиманско. Реч је пре 
свега о романтичарима који 
су стварали под снажним 
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утицајем немачке романтичарске поезије, 
што је сасвим разумљиво с обзиром на то 
да ни у једној књижевности није било то-
лико уметничких наклоности према Исто-
ку као што је то било у немачкој књижев-
ности. Почевши од Хердеровог дела Дух 
јеврејске поезије, Шлегеловог дела О јези-
ку и мудрости Индуса па све до Гетеовог 
дела Западно-источни Диван, низала су се 
књижевна дела која су била надахнута Ис-
током, његовом егзотиком и чарима. По-
пут немачких, и српски романтичари су се 
одушевљавали источњачком поезијом која 
им је била блиска и разумљива. Тако се де-
шавао парадокс да понеки српски песници, 
иначе изразити туркофоби, постану покло-
ници источњачке поезије. Међутим, и за то 
постоји објашњење. Сасвим је природно да 
ће источњачка, односно муслиманска пое-
зија која у себе инкорпорира исламску кул-
туру и традицију, бити ближа српском него 
немачком песнику. Немачки песник је, да 
би боље разумео бит источњачке поезије 
морао да доживи Оријент било лично, било 
кроз искуство других, а српски песник је 
живео и стварао на простору где је Оријент 
био дубоко укорењен. Као резултат тих ук-
рштања настала је севдалијска поезија која 
представља спој словенске и источњачке 
поезије. Међутим, нису само немачки пис-
ци проносили идеје о привлачности Исто-
ка. Међу њима је било и руских и фран-
цуских писаца. Најпознатији је свакако 
био Пјер Лоти чији је готово цео опус и 
мотивом и стилом посвећен Истоку, посеб-
но османској Турској. Он је типичан пред-
ставник писаца који су некритички преузи-
мали теме из живота источњачких народа 
и писали о свету који је сачинила њихова 
машта, а који, уствари, не постоји.

  Када је преко немачке, источњачка 
поезија необично брзо продрла у српску 
поезију, у српским књижевним часописима 
су почели да се нижу чланци који су били 
посвећени оријенталној књижевности. 
Тако је већ 1852. године часопис Војвођан-
ка донео чланак Арапска поезија, а часопис 
Седмица има посрбљених арапских при-
поведака, као и арапских и турских посло-

вица под насловом Оријенталски алеми, 
Један низ бисера из Садија. Српски песни-
ци Сима и Мита Поповић у омладинским 
листовима објављују преводе љубавних 
песама Мирзе Шафија. Сима Поповић пре-
води и дело Хиљаду и један дан на Истоку, 
објављујући га прво у часопису Јединство 
1870. године а потом и у засебној књизи. 
Лаза Костић је у часоису Даница 1860. го-
дине објавио источњачку причу Минеха-
ха, а 1861. године у истом часопису при-
чу Махараџа. Лаза Костић се надахњивао 
Истоком и кроз своју поезију, пишући Еп 
Хафисов у коме описује љубав лепог вајара 
Минадира и лепе Вадиле:

„...Нагрнуше просиоци: 
Слава, пурпур, злато свила,
Сва највећа госпоштина
Од Индуса па до Нила...”

Занимљива је и једна симболично - 
фантастична прича Чедо Вилино коју је 
Лаза Костић 1862. године објавио у часо-
пису Јавор. Она кореспондира са народ-
ним мотивима на које су се често позивали 
српски романтичари. Ова прича је при-
мер романтичарске маште која је себи до-
пуштала невероватне ствари а која у себи 
садржи и оријенталне мотиве. У овој Кос-
тићевој причи даје се фантастична верзија 
Боја на Косову. Месец као симбол снаге и 
светлости представљен је као љубоморно 
биће које због своје превелике и неузвраће-
не љубави према једној вили (метафора 
за српски народ) одлучује да јој се освети 
тако што се ће обрушити на њено чедо – 
Косовку девојку. Месец се обраћа пророку 
Мухамеду да из џенета, односно раја, по-
шаље три хурије: љубав, страст и љубомо-
ру. (СКЕРЛИЋ 1962: 45–46) Као епилог, 
Костић наводи: „Месец је увукао вилу у 
свој харем; одрезао јој крила; док је њену 
децу таманио и мучио дотле је она његову 
морала ранити и неговати. Више од четир 
стотине година морала је вила те муке под-
носити, толико је морала испосница кајати 
свој тешки греј. Колико је пута проклиња-
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ла своју бесмртност!” (КОСТИЋ 1862: 38) 
Ђура Јакшић се у песми Награда присећа 
персијског песника Мирзе Шафија и љуба-
ви према Селми о којој је често певао:
„За љубав сам, вели Мирза,
Истиниту љубав дав’о,
А мрзост сам jа мрзошћу
И осветом награђив’о”

„Лепо вели, добро збори,
Понајвише има право
Јер је само своју Селму
Није Тинку on познав’о.”

(ЈАКШИЋ 1984: 13)
 
И Јован Драгашевић је кроз своју по-

езију провлачио источњачку нит, тако ис-
пољавајући своју занесеност Истоком. У 
песми Була он пева: 

„Там’ у Цариграду,
Где се жене ни видет’ недаду,
Неки људи једног Грка знаду
Кога буле у харем украду
Па га љубе а Турци не знаду.

...А Зелида, најлепша од була,
Часом седне крај румена ђула,
Не да с’ поји мирисом и дахом,
Но да чека са жељом и страхом
Свог драгана– идол срцу своме–
Да га прими крилу меканоме..”.
(ДРАГАШЕВИЋ 1861: 2)

Јаков Игњатовић је гајио љубав према 
арапским причама у којима је изражавао 
наклоност ка Арабљанима. Његове ро-
мантичне приповетке Манзор и Џемила и 
Крв за род за јунаке имају Арабљане који 
су приказани у најбољем светлу. Писао је: 
„Да нисам Србин, волио би бити Арап; кад 
не могу бити Арап, најволим бити Србин” 
(СКЕРЛИЋ 1962: 381).

Источњачки мотиви присутни су код 
многих песника омладинске епохе. Међу 
њима је и Ђорђе Рајковић који у својој 
збирци поезије Песме има један циклус у 
коме доминирају оријентални мотиви. У 
циклусу песама под називом Источно, по-
стоји неколико песама посвећених абасид-
ском калифи Харуну ел Рашиду, као и неки 
преводи песама турског песника Јахја бега 
(1498-1582). Дакле, није био редак слу-
чај да српски песници преводе источњач-
ку поезију. Мита Поповић је тако, превео 
черкеске народне песме, а Сима Поповић 
је у Матици 1866. године објавио превод 
дела Махабарата, а две године касније и 
у засебној књизи под насловом Индијске 
приповетке: епопеје из Махабарате. Јован 
Суботић је такође писао источњачке песме 
попут: Мој талисман, Мој амулет, а наро-
чито романтични спев Акчематска звезда 
који се одиграва на двору татарског хана 
у Тавриди и пева о љубави између краље-
вића Стефана Дечанског и ћерке татарског 
хана:

 „...Залети ми с’ соко с освећене Фрушке,
Па лети високо јаркоме сунашцу,
Па лети далеко жаркоме истоку,
И паде у земљу сана и лепоте,
У државу маште и огњене крви
У царство чудеса и необичности...”
                   (СКЕРЛИЋ 1962: 380)

Стеван Владислав Каћански је у својој 
врло успелој песми Ој облаци, чини се, у 
име целог једног нараштаја певао:

„Ој облаци мутна ока
Што на Исток путујете
Што и мене не узмете
Ја сам дете са Истока!”

У каснијем периоду, када је већ у срп-
ској књижевности завладао реализам, као 
занесени источњаштвом, издвојили су се 
Бранислав Нушић својим делом Рама-
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занске вечери (посвећено 
песнику Јовану Илићу), 
Бора Станковић делом Не-
чиста крв у коме даје слику 
оријенталног Врања, Сте-
ван Сремац са делом Зона 
Замфирова, Ибиш-ага са 
сликама старог Ниша, као и 
Шантић и Ћоровић са дели-
ма инспирисаним живопис-
ним источњачким Моста-
ром. (ВИТОШЕВИЋ 1975: 
95) Ово је само потврда да 
су књижевници стварали 
под оријенталним утицајем, 
без обзира на епохе и родо-
ве, односно да се интересо-
вање за Исток није заврши-
ло са гашењем романтизма 
у српској књижевности.

Немачки песник Фри-
дрих Мартин вон Бо-
денштет (1819-1892), по-
стао је један од најчитанијих 
и најомиљенијих песника 
стране књижевности код 
нас (СКЕРЛИЋ 1906: 377). 
Он је послужио као инспи-
рација Јовану Јовановићу 
Змају, који се од свих срп-
ских песника понајвише 
интересовао за источњачку, 
пре свега персијску поезију. 
Може се рећи да је Змај био 
међу првим српским песни-
цима који је истраживао 
Исток, своју пажњу пос-
већујући персијским песни-
цима као што су Мирза 
Шафи и Хафиз. Занимљи-
во је како српски прозни 
писац Јаков Игњатовић, у 
свом делу Мемоари описује 
свој први сусрет са Змајем у 
Бечу 1852. године: 

„Змај је тада блед и 
повучен млад ђак, који не 
испушта из руку персијске 
песнике. И он почиње пре-

водити источне песнике, са 
великом љубављу, са вели-
ком вештином, са толико 
успеха да су његови прево-
ди Боденштета бољи и већ-
ма источњачки но сам ори-
гинал немачког песника. 
Листови шездесетих година 
пуни су његових превода 
по Боденштету и Даумеру, 
песника персијских, арап-
ских, татарских, турских 
и Змај је пун одушевљења 
за Хафиса „безбожника не-
умрлог” код којега тражи 
и налази епикурејску фи-
лозофију живота.” (СКЕР-
ЛИЋ 1906: 377–378) 

Занесен источњачком 
поезијом, Змај 1861. године 
објављује збирку Источни 
бисер коју чине сакупље-
не песме разних источних 
песника, пре свега пер-
сијских, потом и турских, 
татарских и арапских. Исток 
је за Змаја био сан слобод-
ног, пуног, интензивног, 
поетског живота. Писао је 
о томе како је био задивљен 
источњачком поезијом с 
којом се упознао преко не-
мачких романтичара и како 
његова страсна душа не 
може да поднесе једнолич-
ну, сувопарну средину, а 
како је Исток светлост која 
обасјава и греје ту његову 
страсну душу. Резултат ње-
говог проучавања оријен-
талне поезије је и допринос 
преводилаштву, односно 
успешном препевавању, 
што може да послужи као 
образац, чак и данас. Змај 
је продро у саму суштину 
ове поезије и својим поет-
ским језиком је уобличио, 
удахнувши јој нови живот. 

Књижевни критичар Јован 
Скерлић је у својој књи-
зи Историја нове српске 
књижевности, на овај на-
чин изнео своје запажање 
о Змајевом источњаштву 
и његовом преводилачком 
подвигу: „У Источном би-
серу и Песмама Мирзе Ша-
фија има поред слободних 
превода и самих оригинал-
них песама, много бољих но 
што се налазе код немачких 
оријенталиста; њих је мо-
гао спевати један полуис-
точњак, који је био у стању 
да осети страсну, бојадиса-
ну и опојну поезију Исто-
ка. Ти његови источњачки 
преводи имали су великог 
успеха.” (СКЕРЛИЋ 1962: 
109) Српски песник Мило-
рад Поповић Шапчанин је 
доцније записао: „Источни 
бисер, те једино она песма 
Зареми, или превод Гетеове 
Бајадаре, биле су литерарне 
величине о којима се гото-
во толико говорило као да-
нас о Дарвиновој теорији.” 
(СКЕРЛИЋ 1962: 109)

За Јована Јовановића 
Змаја, Исток је као тема био 
истинско откровење и из-
вор из кога ће црпети идеје 
и за своју поезију. Тако се 
у његовом најчувенијем 
делу Ђулићи, поред народ-
ног, може наћи и утицај 
источњачке лирике. Прево-
дећи Хафиза, Хајама као и 
друге источњачке песнике, 
Змај је у свој песничко-ми-
саони склоп унео слике, 
односно визуелне опсесије 
својих источњачких прет-
ходника. Сâм наслов ње-
говог најпознатијег дела у 
себи садржи турску реч gül, 
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односно ђул (ружа) која је у 
разним формама предста-
вљала један од најчешћих 
мотива у источњачкој пое-
зији. Може се закључити да 
је његово дело Ђулићи син-
теза проживљеног искуства 
током рада на делу Источ-
ни бисер. Љубавна метафи-
зика и симболи умногоме 
подсећају на источњачке, 
и упућују на скривену нит 
између ова два Змајева 
дела. Управо Хафизов стих: 
Славуј Хафиз обожава ону 
ружу- ти већ знаш могао 
би да буде мото „Ђулића” 
(МИЛОШЕВИЋ 2006: 192). 
Ако се пажљивије прочи-
тају песме из збирке Ис-
точни бисер може лако 
да се уочи да је Змај умео 
да осети ритам и форму 
оријенталне поезије, али не 
и њену дубоко инкорпори-
рану и затворену мисао. У 
том сегменту, Змај је више 
био склон да унесе сопстве-
ну интерпретацију оријен-
талне поезије, као и своју 
инспирацију и песнички 
израз. У тој интерпрета-
цији, био је врло спонтан 
и непосредан што је овом 
делу омогућило лепоту и 
ужитак читања. Свакако да 
Змај није био једини песник 
који је по угледу на оријен-
талне песнике у своје дело 
уносио компоненте свог 
личног поетског израза. И 
многи његови преци, као и 
савременици и наследници 
чинили су то исто. Оно што 
помало зачуђује и предста-
вља специфичност је то што 
у периоду српске омладин-
ске књижевности када се 
осећао велики отпор према 

османским Турцима, срп-
ска поезија бележи значај-
не утицаје Истока и његове 
културе. Такође, значајно је 
истаћи и да су сви који су 
писали о Змају, осим Скер-
лића, најчешће заобила-
зили овај сегмент његовог 
песничког дела. (ХАЏИО-
СМАНОВИЋ 2006: 277) 

Оријентални мотиви 
су посебно били неговани 
у стваралаштву породице 
Илић. Ова, по свему изузет-
на, песнички надарена по-
родица била је преносилац 
идеја о источњаштву. Међу 
њима свакако предњачи 
Јован Илић који је био ве-
лики узор својим синови-
ма Драгутину, Војиславу и 
Жарку. Јован Илић се због 
свог израженог става према 
Оријенту и његовој култури 
сматрао највећим источња-
ком међу нашим песницима. 
Иако је био велики родољуб 
који је увек радо истицао 
своје српство, он је врло 
радо читао немачке песнике 
инспирисане источњачком 
поезијом. Такође, био је ве-
лики љубитељ и босанских 
севдалинки што је свакако 
утицало на његову идеју 
да и сâм почне да пише ис-
точњачке песме. Он је 1891. 
године објавио збирку под 
насловом Дахире коју су 
чиниле песме, успешна 
подражавања поезије бо-
санских бегова, као и чисто 
источњачке песме с неколи-
цином турских и арапских 
речи. Успех те турско-срп-
ске поезије Јована Илића 
позитивно се одразио и на 
друге српске песнике, као 
и на песнике махом из Хер-

цеговине који су створи-
ли једну врсту хибридне, 
двојезичне поезије. Илићев 
„источњачки” пут следио 
је и његов син Драгутин 
који је у свом врло богатом 
и разноликом стваралач-
ком опусу пажњу посветио 
спиритуализму и источњач-
кој мудрости. Тој духов-
ној сфери посветио је свој 
источњачки роман Секунд 
вечности. Био је такође ин-
спирисан и ликом пророка 
Мухамеда коме је посветио 
песму и једну студију под 
називом Последњи пророк. 
Такође, поетску оријентал-
ну нит Јована Илића, исп-
ратила је и једна жена– срп-
ска књижевница Јелена Ј. 
Димитријевић. Дело Јелене 
Ј. Димитријевић дубоко је 
прожето Истоком а оријен-
тални елемент у њеном ст-
варалаштву припада инте-
гралном типу и најсличнији 
је оријенталном елементу 
који је обојио дело Јована 
Илића. У неком смислу, 
Јелена се ослањала на ис-
точњаштво Јована Илића, 
али је из њене поезије јасно 
да је она била бољи позна-
валац турског језика, док је 
он, свакако био добар по-
знавалац историје, културе 
и књижевности источњач-
ких народа. Занимљива је 
анегдота која говори о су-
срету између овог барда ис-
точњаштва и његове доста 
млађе наследнице. Наиме, 
познато је да је дом Јова-
на Илића био претворен у 
својеврсни књижевни салон 
који је окупљао књижев-
нике и елиту оног времена. 
Посебно су радо били виђе-
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ни такозвани севдах˗песни-
ци и севдах˗прозаисти, као 
и они који су желели да 
боље упознају такво књи-
жевно штиво. Између оста-
лих, посетилац тог књиже-
вног салона била је и једна 
жена, песникиња Јелена Ј. 
Димитријевић. Иако је Јо-
ван Илић био познат као чо-
век напредних идеја, ипак 
се понекад придржавао ста-
рих, у друштву одомаћених 
правила, карактеристичних 
за то доба. Претпоставља се 
да је Јелена Ј. Димитријевић 
први пут посетила књижев-
ни салон Јована Илића на-
кон што су из штампе иза-
шле њене песме, натопљене 
севдахом, баш као што су 
биле песме овог песничког 
барда. Приповеда се да је 
Јован Илић, када му је жена 
Смиља најавила песникињу 
Јелену Димитријевић ре-
као: „Каква Јелена песник? 
Кутлачу у шаке”. Потом је 
повукао дим цигарете и сас-
вим благо додао: „Доведи је, 
нека дође!” (ПЕРИЋ 1985: 
72) Тако је стари песник 
примио Јелену која је након 
тог разговора често долази-
ла по савете. Можда је уп-
раво под његовим утицајем, 
односно његовим припове-
дањем о Истоку, била ин-
спирисана да касније крене 
на пут и посети бројне ис-
точне земље са којих ће се 
враћати пуна утисака, али и 
исписаних страница, путо-
писа и бележака.

Дакле, на основу по-
стојања оријенталних мо-
тива у српској, пре свега, 
романтичарској књижев-
ности, може се закључити 

да је било доста романти-
чарских песника који су 
се надахњивали Истоком 
и који „попут персијског 
песника Хафиза огрнути 
источњачким поетским ду-
хом пију вино, воле жене и 
буне се против догми и мо-
шеја, те тако срцем кидају 
мреже вековима плетене 
око човека тврдим конци-
ма еснафско-патријархалне 
скучености” (ПОПОВИЋ 
1960:19).

У делу сваког писца, 
оријентални елемент се ис-
пољавао на посебан начин. 
У појединим случајевима 
Исток постаје духовно уто-
чиште за писце који, умор-
ни и разочарани у тековине 
европске цивилизације на-
стоје да истакну неке дру-
ге вредности. Оријент је за 
српске књижевнике пред-
стављао тежњу ка бекству, 
било да се ради о бекству 
у стваран или имагинаран, 
измаштан Оријент. Чак и 
такав, измишљени свет зна-
чио је отклон од реалности 
која је била пуна недостата-
ка. Подстицај за стварање 
таквог Истока, односно за 
такву функцију Истока у 
оквиру етичких погледа и 
идејних концепата, изразито 
је негативног набоја (ШОП 
1982: 26). Та привлачност 
оријенталног у контексту 
песимистички интонира-
ног односа према свету, 
карактеристичан је управо 
за романтизам који је своју 
примену нашао и у српској 
књижевности. Приликом 
истраживања оријенталних 
елемената у књижевности 
важно је направити раз-

лику између аутентичног 
источњаштва и оног које 
је настало као провиђење 
неког писца. У том смислу, 
важно је успоставити пара-
лелизам између књижевног 
и реалног Истока. На тај 
начин се може доћи до сре-
дишта појединих дела као и 
наслутити друштвена и кул-
турна клима у којима су та 
дела настајала, и што је та-
кође важно, разлог због ког 
је писац одлучио да се окре-
не Оријенту. Питање типо-
лошке поделе оријенталних 
елемената у српској књи-
жевности веома је сложено 
и значајно за истраживање 
оријенталног наслеђа. Пр-
венствено, потребно је да 
се утврди порекло оријен-
талних елемената у сваком 
појединачном делу. На тај 
начин се може доћи до за-
кључка да ли су одређени 
оријентални елементи у 
неко књижевно дело доспе-
ли посредно преко оријен-
талне традиције на нашем 
тлу, или је тај утицај био 
непосредан, преко неке од 
европских књижевности, 
попут руске или немачке. 
Када је у питању био не-
посредни утицај, он није 
ишао само преко једног 
преносиоца као што је Гете 
који је био добар познава-
лац оријенталних језика и 
књижевности, већ преко 
више преносилаца, пре све-
га Гетеових подражавалаца. 
Оријентални мотиви су у 
српску књижевност доспе-
ли управо преко песника 
другог реда, односно подра-
жавалаца великих песника. 
Значајно је истаћи да српски 
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писци нису били познаваоци оријенталних 
језика, нарочито турског, упркос томе што 
су живели у окружењу Турака и њиховог 
језика. Оно што се у језику српских писаца 
задржало јесу турцизми који су се махом 
употребљавали а који нису били резултат 
познавања језика и његових филолошких 
карактеристика већ искључиво питање 
праксе. Такође, српски писци нису били 
познаваоци оријенталних књижевности, 
осим неколико изузетака попут Стевана 
Сремца који је сакупљајући приче о Насре-
дин-хоџи упознао дух и звездане тренутке 
турског фолклора, и Јована Илића који је 
знао доста о оријенталној књижевности, 
филозофији, традицији и култури. (ШОП 
1982: 27). Изузетак је и српска књижевни-
ца Јелена Ј. Димитријевић која је говори-
ла турски језик и која је била у директном 
контакту са турском културом и обичаји-
ма, о чему сведоче и њена дела.

Дакле, закључак је да је познавање јези-
ка и књижевности оријенталних народа од 
стране српских писаца било више искуст-
вено него формално. Темеље тог искустве-
ног знања о Турцима и њиховој традицији 
ударио је Вук Караџић који је пишући о 
турским обичајима у Србији истовремено 
ударио темеље и практичне оријенталисти-
ке у нас. Он је у свом Рјечнику забележио 
велики број турцизама, док је у збирке на-
родних песама и приповедака унео и оне 
које се могу довести у везу са оријентал-
ном традицијом. Допринос Вука Караџића 
изучавању турског присуства на нашем тлу 
као и веза српског народа са оријенталном 
цивилизацијом је више него драгоцен. 

Узимајући у обзир порекло оријентал-
ног и његових елемената у српској књи-
жевности као и функцију источњаштва у 
српским књижевним делима, може се за-
кључити да је оријентални утицај присутан 
у српској књижевности двојак и да иде у 
два правца. Један је утицај турске, ислам-
ско-оријенталне цивилизације присутне на 
тлу Србије који је примљен емпиријски, 
искуствено, у самом додиру са Турцима 
и муслиманима. Други утицај је примљен 
посредством европских књижевности, пре 

свега немачке и руске. У делима неких срп-
ских писаца могу се приметити један или 
други утицај, а код неких, попут Јована 
Илића долазило је до стапања оба утицаја, 
те је код Илића извор оријентализма поти-
цао из непосредног посматрања оријентал-
не традиције у оријенталном Београду, као 
и из севдалинки босанско-херцеговачких 
муслимана (ШОП 1982: 28). 

 Посебан тип односа према Оријенту 
појављује се код новијих писаца у српској 
књижевности када се непосредно пиш-
чево искуство и познавање источњачке 
традиције преплиће и стапа са изворима 
литерарног порекла. Такав тип оријентал-
ног у српској књижевности може се наз-
вати интегралним и он је најсложенији и 
најразноврснији. Поред оног искуственог 
и литерарног, овај последњи тип оријен-
талног, једнако је важан и употпуњује ову 
типолошку поделу. Овај трећи, интеграл-
ни тип уједно представља специфичност 
српске и југословенске књижевне и исто-
ријске традиције која је одувек стајала на 
размеђу између двају светова, традицио-
налног – источног и модерног – западног. 
Однос према Оријенту тако остаје одлика 
којом се изражава самосвојност бића срп-
ске књижевности и аутономност у односу 
на токове европске књижевности. 
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МИЛОРАД ПАВИЋ: 
ПОСЛЕДЊА ЉУБАВ У ЦАРИГРАДУ

Милорад Павић временски смешта 
приче и романе у историјске прекретнице 
важне за наш народ, од раздвајања цркве 
1054, преко пада Цариграда 1453, пада 
Дубровачке републике, Наполеонових ра-
това и наших устанака, до Хладног рата. 

Главни јунак романа, Софроније Оп-
ујић, рођен је 1789. године и његов живот 
прати успон и пад Наполеонових ратова. 
Он се, као и његов отац Харалампије, нала-
зи као официр у француској коњици. Одра-
стао је по француским војничким таборима 
прошавши за сваку деценију по рат. Први 
пут је ратовао код Улма 1805. када је цела 
аустријска армија уништена; међутим, он 
од тада болује од тајновите болести. Оца 
није видео до Битке народа 1813. (окто-
бра), тј. повлачења према Лајпцигу, а то је 
Наполеонов најодлучнији пораз и једна од 
највећих битака пре Првог светског рата. 
Исте године отац Харалампије је умро, 
а Софроније Опујић коначно се излечио. 
Обистинило се предсказање: Докле год 
буде држава коју служиш ишла ка моћи и 
обиљу, припадаће твом оцу. Кад је Напо-
леон доживео пад, Софроније се излечио и 
држава је симболички припала њему. 

Поред породице Опујић из Трста, из-
двојени су и ликови из породице Тенецки из 
Земуна, који ратују за Аустријанце. Лоши 
односи између Опујића и Тенецких владају 
још од 1797. када је пропала венецијанска 
држава. Венеција је независност изгубила 
Кампоформијским миром и Наполеон је 
уступио Аустрији, а 1805–1815. припојио 
поседима у Италији. Две српске породи-
це ратују међусобно, борећи се на страни 
Наполеона и Аустријанаца. Отуда, нимало 
случајно, срећући пустињака, бивају пи-

тани: „Зашто сте у туђим восјкама, а не у 
својој? Ратујете и гинете и једни и други 
за две туђе царевине, за Француску и Аус-
трију и све то док они ваши саплеменици у 
Србији и у Београду ратују за своју земљу 
против Турака?“ Одговор гласи: „Што се 
пак оних у Србији тиче њима ја шаљем паре 
које зарадим трошећи француски барут да 
и они себи барута купе.“ Из тога произи-
лази закључак који одговара историјским 
чињеницама: две српске породице ратују 
на страни Француза и Аустријанаца, не би 
ли финансирали борбу својих сународника 
против Турака. Срби су, дакле, принуђени 
да страдају. Павић је то, штавише, појачао 
тиме што је Софронија Опујића и Пана Те-
нецког поставио у ситуацију двобоја који 
треба да реши битку. Такав вид решавања 
битака познат је још од Илијаде, а јавља се 
и код Пјера Корнеја. Двобој у овом случају 
– двојице Срба решио је битку између Аус-
трије и Француске. Овим посредовањем 
непосредно избија у први план Павићева 
иронија: док Срби крв проливају за туђе 
царевине, у окршајима се крв Француза 
и Аустријанаца који заправо ратују, неће 
проливати јер она није одлучујућа за исход 
рата – има ко да за и уместо њих оставља 
живот на бојишту. То је оно што оставља 
горак осећај, посебно код српског читаоца. 
Французи и Наполеон, само су још једна 
војска у чијим редовима војују Срби, на-
стојећи у крајњој жељи да помогну свом 
народу. 

ИВО АНДРИЋ: 
TРАВНИЧКА ХРОНИКА

Софроније Опујић рођен је 1789. годи-
не, а султан Селим III те године је дошао 
на власт и покушао да реформише државу. 
Травничка хроника Иве Андрића обухва-

Јелена Марићевић Балаћ

ТРИ ПОРТРЕТА НАПОЛЕОНА У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ 
(ПАВИЋ – АНДРИЋ – ЦРЊАНСКИ)



63

САГЛЕДАВАЊЕ

та период од 1807. године, када је султан 
свргнут, па до 1814. Султанов поданик у 
Травнику, Мехмед-паша искрени је обожа-
валац Наполеона и франкофил. Отуда се са 
њим дружио француски конзул Давил, све 
до момента када је тај однос нарушио чи-
тање Расиновог епа Бајазид (1672). Европ-
ско виђење османске историје кроз призму 
фикције најпре је насмејало, а затим и ув-
редило пашу. Давил тога није био свестан 
јер је и сам учаурен у свој свет и књигу коју 
пише – Александреиду, еп у александрин-
цима о Александру Великом. 

Ево шта се у роману каже за еп: „За-
мишљен у 24 певања, тај епос је постао 
нека врста маскираног духовног саветни-
ка Давиловог. Сва своја искуства у свету, 
своје мисли о Наполеону, о рату, о поли-
тици, своје жељ е и своја негодовања, 
Давил је пребацивао у далека времена и 
магловите прилике у којима је живео његов 
главни јунак, и ту им је пуштао слободна 
маха и настојао да их садеље у правилне 
стихове и више-мање строге риме. Давил је 
у толикој мери живео животом свога дела 
да је своме средњем детету, поред имена 
Жил-Франсоа, наденуо и име македонског 
краља Аминтаса, деда Александра Великог. 
У тој његовој Александреиди живела је и 

Босна, оскудна земља са тешком климом и 
злим људима, али под именом Тауриде. Ту 
су негде били и Мехмед-паша и травнички 
бегови и босански фратри, и сви остали са 
којима је Давил имао да сарађује или да се 
бори, описани и сакривени под ликом неког 
достојанственика Александра Великог или 
његових противника. Ту је била цела Дави-
лова одвратност према азијатском духу о 
Истоку уопште, изражена у борби његовог 
јунака против далеке Азије.

За разлику од Давила, његов помоћ-
ник, Дефосе, такође пише књигу о Босни, 
која је сва од „стварне стварности“. Све 
је у њој било поткрепљено доказима, ут-
врђено бројевима и осветљено примерима. 
Без речитости и лепоте стила, без општих 
разматрања, полако су се слагале страни-
це, тврде, глатке, хладне и једноставне.“ 
Пишући еп смештен у далеку прошлост, 
Давил декларише своју анахроност и сте-
реотипе. Самим тим што је Босна еквива-
лентна Тауриди, која се налази у Русији, су-
герише мишљење да су и Босна и Таурида, 
тј. Русија – Оријент, тј. дивљина за прогон-
ство. Међутим, оно што је опасније, како се 
критичари слажу, јесте Дефосеова књига о 
којој не знамо готово ништа. Он јесте био 
отворен и радознао према народу, његовим 

Рад сликара Милана Радаковића
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обичајима и веровањима, поводећи се ега-
литаристичким идејама о једнакости свих 
људи. Но, можемо наслутити лицемерје 
његовог егалитаризма, на основу њего-
вог образовања, учења турског и историје 
Египта, те западњачких студија о Оријенту 
и кратког боравка – 2 године у Травнику. 
То што о књизи не знамо ништа, практично 
може да значи да та књига о Босни и Трав-
нику и не говори ништа, већ да је произ-
вод конструкције западњачких схватања 
Оријента. 

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ: 
РОМАН О ЛОНДОНУ

 
Харалампије Опујић био је војник који 

је ратовао за Наполеона, али зарад новца. 
Није се њиме одушевљавао, као ни његов 
син. Давил се сећа Наполеона, али Дефо-
сеу је битнија каријера, каријера до које се 
долази одласком на Исток: пароле и идеали 
у служби личних интереса. Мехмед-паша 
јесте франкофил и поштовалац Наполео-
на, али он то схвата онако како он мисли 
да треба и некритички. У Роману о Лондо-
ну Милоша Црњанског, најпосле, пред сам 
крај романа имамо сусрет двојице ликова: 
Пољака грофа Тадије Ординског, покло-
ника Наполеоновог лика и дела, и руског 
књаза Рјепнина, чији се предак борио про-
тив Наполеона у Москви и који је потом са 
савезничком восјком и царем Александром 
Првим ујахао у Париз. Пан Тадија уступио 
је, наиме, свој стан Рјепнину на пар месе-
ци, а на зиду, поред слике Богородице, која 
је била копија, оне што се налази у мана-
стиру Ченстохова, била су три портрета На-
полеона. Црна Богородица је, иначе, нацио-
нална реликвија свих Пољака, а Ченстохов 
римокатоличко место за ходочашће, које је 
1945. ослободила Црвена армија. Што се 
тиче Наполеонових портрета они су најди-
ректније узнемиравали књаза. Црњански 
каже да је Рјепнин почео да се мења, као 
да он више није он. Жени је уместо писма 
написао 5 писама о Наполеону. Упао је и 
у прељубништво са сународницом, Олгом 
Николајвном (њен муж може деда да јој 

буде, а Рјепнин отац). Ордински је сматрао 
да су ти портрети Наполеонови верни. Рјеп-
нин је одговарао да су улепшани, као што је 
све, улепшано у иконографији. Сетио се да 
су га та три портрета посматрала и кад је 
на постељи лежала гола његова млада су-
народница. 

Дакле, пред сам конац романа, Рјепни-
на је попут ђавола прозирности о коме је 
писао Мило Ломпар, обузело тројство На-
полеона поред Црне Богородице. Имајућу у 
виду да је Наполеон кренуо на Русију јер је 
хтео да ослаби Енглеску и да је 1807. осно-
вао Варшавско војводство провоцирајући 
руског цара обновом пољске државе, ситу-
ација у којој се нашао Рјепнин врло је дра-
матична. Он је Рус који живи у Енглеској 
као емигрант у стану пољског грофа који 
на зиду држи чак три портрета Наполеона. 
Ни име пољског грофа у том смислу није 
произвољно, ако се има у виду еп Ада-
ма Мицкјевича Пан Тадија/ Тадеуш, који 
је смештен управо у 1811. и 1812. годину. 
Рјепнин пише и жени и свом пријатељу 
грофу о Наполеону, о „великом Н.“, о томе 
како није племић, али је обезбедио своју 
фамилију, и што је најважније, о „лажи про-
шлости, у којој, најгоре пролази онај који 
ћути“. Он, међутим, пише, али своја писма 
и уништава. Убрзо након кратког боравка у 
стану он одлази, са назнаком да је извршио 
самоубиство. Рјепнинову душу је Напо-
леон дубоко потресао, можда је осетио да 
корен своје патње и страдања лежи управо 
у 1812. Москва је горела, Кремљ је Наполе-
он хтео чак да дигне у ваздух, али Рјепнин 
каже да је La grande armee сад руска црве-
на армија, а он је био официр Беле гарде. 
Француска револуција изнедрила је Велику 
армију, а Руска револуција црвену. И 1812. 
и 1917. Москва је горела. Симболички, три 
Тадијина Наполеона на зиду запалила су 
Рјепниново срце, руску душу која је у себи 
чувала Москву и њене храмове. Рјепнин 
је морао да напусти своје срце, као народ 
Москву 1812. Рјепнинов одлазак из стана 
грофа Тадије и „самоубиство“, можда су 
кутузовска клопка за ђавола који опседа 
душу, за Наполеона који опседа Москву.
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Интересовања за личност и дјело 
Бранка Миљковића (1934-1961), присутна 
су у српској књижевности, критици и науци 
о књижевности, као и цјелокупној култур-
ној јавности, на различите начине и нејед-
наким интензитетом, већ читавих шездесет 
година, колико је протекло од његовог упо-
којења. Захваљујући томе настале су бројне 
критике, расправе и студије, монографије и 
зборници радова, запамћења и мемоарска 
свједочења савременика, одбрањени су ма-
гистарски радови и докторске тезе о пое-
тици и пјесништву, покренута је пјесничка 
награда за савремену лирику, а објављена 
су и два издања Миљковићевих сабраних 
дјела. Прво издање 1972. године у четири 
књиге и у редакцији тадашњег издавачког 
предузећа „Градина“, поводом обиљежа-
вања десетогодишњице пјесникове смрти, 
а друго издање у шест књига (2015-2020), 
поводом обиљежавања осамдесет година 
од пјесниковог рођења, у редакцији „Ниш-
ког културног центра“.

Управо у том континуираном низу раз-
ноликих интересовања за личност, судбину 
и дјело једног од најистакнутијих пјесни-
ка српског језика у 20. вијеку, припадника 
једне од најкреативнијих пјесничких гене-
рација, која је конституисана средином тог 
вијека, а огласила се заједничким мани-
фестом под именом „неосимболизма“ 1957. 
године, настао је и рукопис књиге Бранко 
Миљковић – судбински глас песника, који је 
написао угледни пјесник, уредник и есејис-
та, непосредни припадник те пјесничке 
генерације, Димитрије Миленковић (Ниш, 
1935). Рукопис је књижевној јавности 
најприје предочен као фељтон који је у 26 
дијелова објављиван у дневном листу По-
литика у току 2019. године, а затим је при-
премљен и додатно адаптиран за ову књигу. 
Ради се о специфичном књижевном тексту 
који можемо читати и као монографску 

расправу о пјеснику Бранку Миљковићу, 
његовом животу, поезији и епоси у којој је 
живио и стварао, али изнад свега и као ме-
моарску књигу у којој су у изразитом лич-
ном тону евоциране непосредне успомене 
о дружењу са Бранком и његовим дјелом, 
једног од најближих Миљковићевих школ-
ских другова, поетичког сродника и потом 
драгоцјеног пријатеља, интимног сабесјед-
ника, као и уредника оног поменутог првог 
издања пјесникових сабраних дјела. 

Миленковић полази од тезе да је за 
Миљковића поезија представљала „апсо-
лутни недемагошки облик хуманизма“ и 
да су поетичка идеје овога пјесника дубоко 
уроњене у поменути покрет „неосимболи-
зма“ из педесетих година 20. вијека. У томе 
смислу посебно је указано на философске 
основе Бранковог пјевања, које почивају на 
укрштању националне традиције, епике и 
митологије, са европским оквирима, а прије 
свега са грчком митологијом, са херакли-
товским философским учењима о четири 
праелемента (земља, ваздух, ватра и вода), 
преко Парменида и Емпедокла, па све до 
новијих мислилаца, као што су били Лајб-
ниц и егзистенцијалисти 20. вијека Хајде-
гер и Сартр. Карактеристичан је у тој рав-
ни и поглед на специфичан однос Бранка 
Миљковића према религиозности и изнад 
свега према хришћанству, као погледима 
на живот „из угла вечности“. Указано је и 
на Миљковићеву књижевну и философску 
лектиру, на пјеснике које је доживљавао као 
узоре, а посебно су међу страним писцима 
издвојени Анатол Франс и Роберт Грејвс, 
као и нешто старији Миљковићев савре-
меник, француски пјесник Ален Боске. Из 
српске/југословенске традиције наметали 
су се као узори, поред народног лирског и 
епског пјесништва, бројни аутори: Петар II 
Петровић Његош, Бранко Радичевић, Лаза 
Костић, Владислав Петковић Дис, Аугус-

Горан Максимовић
СУШТИНА ЛИРСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА

Димитрије Миленковић, Бранко Миљковић - судбински глас песника, 
Scero print - Народни музеј, Ниш, 2020.
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тин Тин Ујевић, Момчило Настасијевић, 
Иван Горан Ковачић и сл. 

У том смислу, у Миленковићевој књи-
зи нарочито је занимљиво поглавље под 
насловом „Посвете песницима и песника 
Бранку“, у коме је указано на Миљковићеву 
омиљену лектиру и књижевнике, као и на 
оне пјеснике који су га доживљавали као 
свог поетичког сродника. Посебно су, при 
томе, издвојене заслуге пјесниковог бра-
та, Драгише Миљковића, за појаву књиге 
Глас пријатеља (1991), као и истраживања 
пјесника Добривоја Јевтића који се бавио 
Бранковим посветама упућеним другим 
пјесницима. У том контексту појављују 
се имена савременика, попут Миодрага 
Павловића, коме је посветио пјесму „Ор-
феј у подземљу“, Милована Данојлића, 
коме је посветио пјесму „Рондел“, Јована 
Христића, коме је посветио „Четири песме 
о сну“, Танасија Младеновића, коме је пос-
ветио пјесму „Пријатељу песнику“, Петра 
Џаџића, коме је посвећена читава збирка 
Ватра и ништа и сл. 

Познато је да је Миљковић био зао-
купљеном дјелом, поменутог француског 
пјесника Алена Боскеа, коме је посветио 
значајне есеје и стихове, а једном приликом 
га је и посјетио у Паризу носећи му пре-
воде/препјеве на српски језик нових Боске-
ових пјесама. Послије неочекиване и сва-
како преране Миљковићеве смрти, Боске 
му је посветио свој роман Потреба за не-
срећом, који је у каснијем преводу Мирјане 
Михајловић са француског на српски језик 
објавила „Градина“ у Нишу 1995. године. 
Касније је у часопису Градина објављена и 
Миљковићева преписка за Боскеом, а затим 
је у цијелости систематизована заслугом 
ЈОвана Младеновића у петој књизи најно-
вијег издања пјесникових Сабраних дела 
I-VI (2015-2020). Миленковић указује и на 
чињеницу да је Бранко Миљковић друговао 
са бројним хрватским савременим пјесни-
цима, попут Златка Томичића, са којим је 
био изразито близак, Славка Михалића и 
Драгутина Тадијановића, да је сарађивао 
са македонским пјесницима, попут Бла-
жа Конеског, Матеје Матевског и Радова-
на Павловског и сл. Из Босне и Херцего-

вине био је близак са Изетом Сарајлићем, 
Скендером Куленовићем, Маком Диздаром 
и бројним другим пјесницима. Све то го-
вори о потпуној поетичкој отворености, о 
свеколикој умјетничкој ширини и дубини 
из које је Миљковић гледао на саавреме-
но пјесничко стварање, као и на поезију и 
књижевност уопште.

Међу разноликим пјесничким посве-
тама упућеним Бранку Миљковићу, које су 
углавном настајале послије његове смрти, 
посебно су у Миленковићевом рукопису 
апострофиране три пјесме. Прва припада 
Златку Томичићу и носи наслов „Тужаљка 
за Бранком Миљковићем“, а друга Стевану 
Раичковићу и носи наслов „Запис“. Трећу 
пјесму са експлицитним насловом „Брани-
те песника“ начинио је Томислав Мијовић. 
Указано је и на значајне преводе/препјеве 
Миљковићеве лирике на стране језике, а 
овом приликом нарочито помињемо ита-
лијанско издање књиге Слепе воде Стикса 
(Le acque cieche dello stige), које је изашло 
у Барију 1994. године, у издавачкој кући 
La Vallise, под уредништвом пјесника Да-
нијела Ђанканеа и са преводом/препјевом 
Бранкових пјесама на италијански језик 
које је на изврстан начин сачинио Драган 
Мраовић.      

Миљковићево пјесништво сагледано 
је у хронолошком низу, од најранијих гим-
назијских пјесама, преко четири објављене 
књиге (Узалуд је будим, Смрћу против смр-
ти, Порекло наде, Ватра и ништа), па све 
до посљедњих стихова који су настајали све 
до оног трагичног 11. и 12. фебруара 1961. 
године и мистериозне смрти у Ксаверској 
шуми на периферији Загреба. При томе је 
збирку Смрћу против смрти објавио у ко-
ауторству са Блажом Шћепановићем. Ми-
ленковић је пратио генезу Миљковићевог 
пјевања, указао је на његове гимназијске 
стихове, на прву велику љубав са Љиљаном 
Илић и стихове испјеване у име те љубави, 
а затим и на појаве првих књига, добијање 
првих награда, али и бројних полемичких 
тренутака и непријатности због пјесничке 
зависти коју је свакодневно доживљавао од 
својих генерацијских другова. Миленковић 
указује и на супротстављену књижевну ат-
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мосферу у Београду у тим послијератним 
годинама, на појаву једне нове књижевне ге-
нерације, а сами тим и нетрпељивости која 
је постојала између тзв. „традиционалиста“ 
и „модерниста“, а још више између људи 
и нељуди, морала и неморала, интересних 
група и ригидних идеолошких фракција. У 
свему томе Миљковић се није сналазио а 
самим тим био је жртва разорне чаршијске 
логике која је имала потребу да уништава 
све оно што је било истински вриједно и 
другачије. Указано је и на поетичке блиско-
сти те нове пјесничке генерације „неосим-
болиста“, за коју је програмски манифест 
1957. године написао критичар Драган М. 
Јеремић. Представљени су и бројни нешто 
старији и млађи пјесници, поетички прет-
ходници, савременици и сродници Бранка 
Миљковића, попут Васка Попе, Миодрага 
Павловића, Стевана Раичковића, Танасија 
Младеновића, Јована Христића, Божидара 
Тимотијевића, Петра Пајића, Вере Срби-
новић, Драгана Колунџије, Милована Да-
нојлића, Гордане Тодоровић и сл. 

Поред тог хронолошког низања до-
гађаја из пјесниковог живота, Миленковић 
је у записима укључио читав низ мозаич-
ких асоцијација које указују на године које 
су услиједиле након Бранкове смрти, а које 
разоткривају критичку рецепцију, штам-
пање Миљковићевих Сабраних дела 1972. 
године, те истраживање бројних пјеснико-
вих рукописа (стихова, есеја, превода), из 
заоставштине и других књижевних извора 
и грађе. Указано је и на покретање награ-
де „Бранко Миљковић“ у Нишу, на десе-
тогодишњицу пјесникове смрти, а затим 
је направљен осврт и на бројне истакнуте 
пјеснике који су добили ту најпрестижнију 
награду, од Милутина Петровића, као пр-
вог добитника 1971. године, преко Блажа 
Конеског, Вена Тауфера, Ивана В. Лалића, 
Мирослава Максимовића, па све до Влади-
мира Јагличића и других савремених ства-
ралаца. 

Миленковић у мемоарској равни кази-
вања потенцира разоткривање породичног 
поријекла Бранка Миљковића. Осврће се 
на његовог оца Глигорија и мајку Марију, 
на прожимање улоге различитих градова и 

средина на формирање Миљковићеве лич-
ности, од Гаџиног Хана и Заплања (по оцу), 
те Сплита, Дрниша и Далмације (по мајци), 
до родног града Ниша у коме се школовао до 
окончања гимназије, те Београда у коме је 
студирао и исказао се као врхунски пјесник 
и сл. Потенцирано је и необично познан-
ство пјесникових родитеља, док је отац био 
на служби у Сплиту, а потом и одрастање у 
Нишу, ратне године проведене у Гаџином 
Хану, гимназијско школовање у Нишу и 
сл. Посебно су интерпретиране заједничке 
студентске године на Филозофском факул-
тету у Београду, интервјуи и Миљковићеви 
јавни наступи, боемска атмосфера у бео-
градским кафанама и сл. За мемоарску ра-
ван свједочења важна су казивања бројних 
савременика, а посебно су потенцирани 
искази пјесника Матије Бећковића и Тана-
сија Младеновића. Овдје укратко указујемо 
и на ексклузивна сјећања Драгољуба Ми-
лосављевића, Бранковог гимназијског про-
фесора из Ниша из којих сазнајемо да је 
у седмом разреду гимназије „Стеван Сре-
мац“ Бранко Миљковић исказао необичан 
књижевни дар у једној школској расправи о 
роману Мртве душе Николаја Гогоља и сл. 
Указано је и на записе књижевника Видо-
сава Петровића о појединим анегдотским 
ситуацијама у којима је главни актер био 
Бранко Миљковић, а што често овог пјес-
ника представља у једном новом и до тада 
непознатом свјетлу. Посебно важно мјесто 
у том расвјетљавању приватне пјесникове 
личности припада и Петровићевој књи-
зи „сећања на Бранка Миљковића“, која је 
под насловом Песников узлет објављена у 
Нишу 1988. године.

Посебан монографски сегмент одно-
си се на приказивање посљедњих тренутака 
пјесниковог живота и његове трагичне смр-
ти у Загребу у фебруару 1961. године, те по-
кушајима да се укаже на све аспекте ове још 
увијек до краја неразријешене загонетке. 
Укрштена су свједочења бројних личности, 
попут Миљковићеве пријатељице, Добриле 
Николић, као и Ане Томичић, супруге пјес-
ника и блиског Миљковићевог загребачког 
пријатеља Златка Томичића, на исказе Жар-
ка Рачића, власника куће у Загребу поред 
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мјеста гдје је нађено Бранково тијело, на 
свједочење Танасија Младеновића, ис-
такнутог пјесника и  Бранковог пријатеља 
и сл. Поред званичне полицијске и судске 
верзије да је Бранко Миљковић „извршио 
самоубиство“, познато је да постоје књиге 
које су експлицитно наглашавале тезу да то 
није тачно и да је пјесник „ликвидиран“ у 
тој трагичној ноћи на загребачкој перифе-
рији, а да је његово тобожње самоубиство 
инсценирано. Нарочито је карактеристична 
у том погледу књига Косте Димитријевића 
Убијени песник, која је објављена 2002. го-
дине, а у којој су демистификоване бројне 
чињенице из званичне верзије записника о 
пјесниковој смрти. Димитрије Миленковић 
у својим записима заузима ненаметљив, 
али и довољно убједљив став, тако што 
предочава релевантна свједочења и чиње-
нице на основу којих сами читаоци могу да 
изведу закључак да званична верзија смрти 
Бранка Миљковића има много недостатака 
и да заслужује детаљно непристрасно пре-
испитивање и провјеру.

Миленковић указује и на пјесништво 
Миљковићевих генерацијских другова, у 
овом случају поготово на трагичну пјесни-
кињу Гордану Тодоровић, која је била ства-
ралачки веома блиска са Миљковићем, као 
и на бројне квалитетне студије и истражи-
вања написана о Миљковићевом дјелу (Бо-
рислав Михајловић Михиз, Петар Џаџић, 
Предраг Палавестра, Љубивоје Станојевић, 
Миодраг Петровић, Видосав Петровић, Ра-
дован Поповић, Радивоје Микић, Новица 
Петковић, Јован Младеновић, Јелена Мла-
деновић и сл.). Указује и на поједине збор-
нике радова написане о Миљковићевом 
дјелу, као и на појаву 2015. и 2017. године 
првих књига из новог издања Миљковиће-
вих Сабраних дела, у издању „Нишког кул-
турног центра“, са више десетина нових 
пјесничких рукописа, писама, препјева и 
других књижевних текстова који су у међу-
времену пронађени у пјесниковој или у за-
оставштини његових генерацијских друго-
ва, пријатеља и познаника, а који до тада 
нису били публиковани. Наведено издање 
је у међувремену у цијелости завршено 

крајем 2019. године и састављено је од уку-
пно шест књига.

Књига Димитрија Миленковића 
Бранко Миљковић – судбински глас песника 
у свим својим разноликим и разноврсним 
аспектима потврђује несмањену актуел-
ност Миљковићевог дјела читавих шезде-
сет година послије његове смрти. Указује 
на лирску суштину и богатство једног ис-
тинског књижевног пријатељства, као и 
на Миленковићево дубоко разумијевање 
поезије и истинско схватање Миљковиће-
ве личности. Изнова нас враћа магистрал-
ном поетском свијету Бранка Миљковића 
и подстиче нас да читамо његово дјело и 
истражујемо књижевно доба у коме је ства-
рао на један тако оригиналан и непоновљив 
начин. То су само неки, укратко предочени, 
разлози због којих препоручујемо читање 
овога дјела.

    Слика Неџима Хаџиахметовића
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БИОГРАФИЈА

Милован Данојлић рођен је у селу 
Ивановци (код Љига), 3. јула.1937. У 
шеснаестој години (1953) почео је да шаље 
кратке дописе из свог среза, недељном 
листу “Република”, а онда и другим 
листовима - о жетви и сетви, о гужвама у 
среском биоскопу и сл…

 Крајем лета 1953. године одлучио је да 
побегне од куће. Професор математике дао 
му је новац за возну карту и пожелео срећан 
пут. Био је у Београду око 3. године улични 
продавац новина и од тога се углавном 
издржавао. Објављивао је кратке текстове у 
недељном листу „Република“ и у часопису 
„Дело“, а затим се запослио као новинар у 
“Борби”. 1957. је положио ванредно матуру 
у Београду и објавио прву књигу песама 
у Нолиту (Урођенички псалми). Друга 
књига му је била Како спавају трамваји 
(Нолит, 1959). Студирао је и дипломирао 
(1973) на Филолошком факултету (група за 
француски језик и књижевност). Касније је 
објавио велик број књига поезије и прозе - 
прозна дела је почео да објављује почетком 
70-тих година. Почетком 70-тих је постао 
и вегетаријанац и одушевљен природом 
објавио је књигу поезије Родна година 
(1972), коју је посветио мајци Винки.

 Након завршених студија, Данојлић 
је крајем 70-тих путовао и живео и радио 
у Лондону, Чикагу, Њујорку, Паризу и 
Поатјеу, где се трајно настанио 1984. 
године, са супругом Сањом и двојицом 
синова. Током године повремено борави у 
родном месту и Београду. Дописни члан 
САНУ (Одељење језика и књижевности) 
постао је 2000. године.

Данојлић пише песме, романе и огледе, 
а цењен је и као врстан преводилац. За своја 

дела добијао је у последњих тридесетак 
година бројне награде - Октобарска награда 
Београда; Змајева награда; Награда Бранко 
Ћопић; Награда Исидора Секулић; Награда 
Десанка Максимовић; Младост; Младо 
покољење; Невен; Виталова награда; 
Нинова награда; Награда Милош Ђурић 
за преводилаштво, a јануара 2014. му је у 
Београду додељена  Извиискра Његошева, 
награда за животно дело.

ПОСМАТРАЊА И УВИДИ

Изоштравање и вежбање пажње је 
важан аспект уметничке праксе уопште, 
било да је реч о књижевности, музици или 
ликовним уметностима. У поднаслову своје 
књиге (То – вежбе из упорног посматрања, 
издања 1980. и 1990.) Данојлић истиче 
посматрање као важну компоненту своје 
прозе, у којој се - у различитим видовима - 
то и манифестује. 

У овом истраживању посветићемо 
пажњу неким аналогијама и сличним 
искуствима, која налазимо у будистичкој 
традицији и појединим одломцима 
Данојлићеве прозе. 

Искуства слична будистичком искуству 
везаном за постојану пажњу (што се у 
будизму назива сатипатхана – satipatthana 
– за будистичке термине, види: Nyаnatiloka, 
1996), могу се наћи код Данојлића у књизи 
“То” и другим делима. Већ у наслову, 
читаоцу се јавља асоцијација на будистички 
појам “таквост”  (татхата), а поднаслов 
(вежбе из упорног посматрања), делује као 
парафраза онога што се у будизму назива 
“вежбање постојаности пажње”. 

Душан Пајин

ИСКУСТВА И УВИДИ 
У ПРОЗИ МИЛОВАНА ДАНОЈЛИЋА
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Иначе, Данојлић у једном интервјуу 
своју прозу (сасвим оправдано) и 
назива „медитативном.”  - Наређао сам 
тридесетак томова поезије и медитативне 
прозе; писао сам да бих нечим доказао 
свој живот и рекао, понешто, о ономе 
што ме окружује. Виђење је одвећ лично, 
искривљено, да бих га могао предложити 
као истинит одраз друштвене стварности. 
Говорећи о себи, говорио сам и о другима; 
и обрнуто. Писање је приватна радња, 
значајна у мери у којој вршилац тог посла, 
несвесно и нехотице, сублимира опште 
искуство. Писац је дивљи индивидуалиста, 
али средство којим остварује своју 
издвојеност и посебност – језик – јесте 
изразито колективна творевина. Писац је 
са другима и онда кад је најличнији: језик 
га везује за племе, за колективну судбину. 
Ако сам урадио понешто што објективно 
ваља, то је испало без моје заслуге. Више 
сам труда уложио у своје неуспехе, него у 
оно што је јавност прихватила  (Данојлић, 
2011., стр. 38). 

1) Овако су код Данојлића описани неки 
примери “вежбе из упорног посматрања”. 
Најпре, он говори о ширем плану, о једном 
дворишту, а затим o оном што посебно 
(појединачно - издвојено) уочава у том 
дворишту.

Двориште је чисто и празно.
На средини кестен; пушта стомак.
Кестен-старкеља: стабло му гузицом 

уровљено у тло.
Одживљава последње дане.
Око њега бетон, наквашен хладном 

водом. Пометен. Метла одложена уза зид.
Под ниском стрехом, леја ружа-

јесенки.
Тренуци зује, сипају отров у несложна 

сећања.
Однекуд, јак сноп сунчеве светлости. 

Као да се дно облака, негде, провалило.
На косо затегнутом конопцу суше се 

чаршави.
На другом, упоредном, бели радни 

мантили. Болничарски, или келнерски.

Празна одећа плеше, лутански крута. 
Рукави и ногавице размахују се у ветру.

Лево и десно, по један приземни 
станчић.

Тренутно, живе душе нема. На послу 
су.

Вероватно су се у ове станове 
бесправно уселили.

Вероватно годинама покушавају да их 
избаце.

Вероватно су узели адвокате. Који се 
позивају на хуманитарне разлоге.

Самохрана мајка, са двоје или четворо 
деце. Праља ових чаршава и мантила.

(Данојлић, 1990., стр. 120).

А потом се пажња усредсређује на 
врапца, који се нашао у дворишту (у филму 
то би био гро-план)

На незаузетом крају конопца, врабац.
Луцкаста направица; штипаљка, која 

лети.
Ручна израда, вашарска.
Удешено врло просто, и ради.
Полеће, слеће: сваки час на земљу пада.
Да предахне, можда да се навије.
Кљуном се по бетону потписује; 

крилом кроз ваздух пут себи оцртава.
Прво опише лук, па га превали.
Шта чему претходи: чин замисли, илн 

замисао извршењу?
Врапчић, у једном преподневу живота.
Једна од могућих мера ствари.
Пернате маказице, које пресецају 

двориште.
Једна нога: писаљка која обележава 

тачке.
Друга: оловка која, накнадно, тачке 

спаја.
Тик-тук-так.
Високо, високо, онда ниско.
Најпре размери, па се врати, да 

повеже.
Моје странствовање, ево, налази 

веселог другара.
Пред тим простодушним трчкарањем, 

очајање се повлачи, бледи.
Двадесет пет грама живот. (исто, стр. 

121).
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Занимљиво је да и традицији јапанског 
хаикуа (која се такође заснива на постојаној 
пажњи, која из свеколиког окружења 
издваја оно што је описано-изражено кроз 
три стиха) има примера везаних за врапце. 
Посебно је врапцима посветио пажњу 
Кобајаши Иса (1763-1827), који у том 
зближавању такође налази другара и пише: 

Хајде, дођи ми,
врапче моје, сироче,
да се играмо!  (Врапчева прича, 2011., 

стр. 43).
Хеј врапчићу мој,
склони се, склони се с пута!
Туда пролазе коњи (исто, стр. 48).
Ово фокусирање, или увођење гро-

плана налазимо и у кинеском и јапанском 
сликарству, где су иначе (говорећи 
филмским језиком) позната сва три плана: 
тотал, средњи план и гро-план. Тако 
поједине слике приказују поглед на пејзаж 
у даљини, друге призоре у средњем плану, 
а треће, гро-план, са фокусирањем на влати 
траве и инсекте.

Примере налазимо и у хаику традицији, 
па већ наведен Иса, говори о муви и каже:

Не ударај је!
Мува трља ручице,
Трља ножице (исто, стр. 79).

А сличан пример налазимо и у 
Данојлићевом упорном посматрању, када 
се после врапца, у једној другој ситуацији 
јавља бубица, која се – док је он писао – 
појавила на једном листу хартије, па је он 
схвата и као свог “првог читаоца”.  

На крају, као и на почетку, то; ово 
што, несумњиво и непомерљиво, гледам; 
лист хартије, полуисписан; трећу свеску 
приводим крају; ако је за вајде, доста је 
било; толике речи, у хитњи набачене, без 
предумишљаја записане; стално у трци за 
нечим што ми измиче; за нечим, чему сам се 
само на махове приближавао; не усуђујући 
се, или не хотећи?; сад је свеједно, исход 

је исти; али слика се, и овако, назире; 
док сам, одвраћене главе, размишљао о 
невеселом исходу једномесечних вежби, на 
рубу листа се појавила једна најобичнија, 
безимена бубица; мало већа од знака за 
зарез; ко зна откуд је изронила; можда је 
са стропа пала; покушава да ми се умеша у 
реченицу; успева; вероватно ни сама не зна 
шта хоће; хоће оно што чини; чини што 
мора; бубичак; у дводелном, црном оклопу; 
запутила се између два исписана реда; 
брза, као да се из школе враћа; девојчица, 
којој су рекли да се на поздраве непознатих 
не обазире… бубица, као добро васпитана 
девојчица; гази пустим шеталиштем; 
правцем непознатим, али јасно обележеним; 
лево и десно је густа, мастилом заливена 
ограда; збијене, постројене речи; кратке и 
оштре реченице; (…) и, ево, наилази први 
живи створ кога моја исповест занима; 
који зна како је треба читати; између 
редова; бубица, пре свега, хоће да оњуши; 
највише је привлаче поједина слова; 
потрчкује; хтела би да сустигне перо; оно 
је два пута брже; застаје у близини неких 
речи; као да их из близине долазећих векова 
посматра; што није искључено; чула 
инсеката су врло изоштрена; најживљу 
садашњост примају као давно прохујалу 
прошлост; о томе сам читао код Фабра; 
или сам погрешно разумео; први предуслов 
среће; садашњост осећати као нешто 
што се, силно и заглушујуће, у неповрат 
сурвава; пландовати у затишју испод 
водопада; баналности; утврдити, шта 
су баналности; што је на једном месту 
банално, на дугом није; бубица ослушкује 
хук најпролазније пролазности; испија га; 
хучање је прихвата и разноси; ево је; прибија 
се и њушка; нешто јој није по вољи; облик 
слова?; краткоћа реченица?; порука?; 
степен одговорности и храбрости?; кад 
би знала, колико сам се и за ово довијао и 
упињао!; гледао како да кажем, и да га не 
кажем; да рекнем, а траг да не оставим; 
колико сам ситних двосмислености 
испонамештао; на шта сам све морао 
мислити; (…) премилевши половину 
странице, приближила се реду који управо 
исписујем; налетела је на слово с у речи сад; 
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удара главом у доњи полукруг слова; као 
да му отпорност испитује; с озбиљношћу 
оних што, зашавши у непознату средину, 
умеју да сачувају присебност; неискусност 
јој снагу даје; дуго премишља; одвраћа 
главу од слова; гледам је једним оком; као 
и обично, мислим о целом свом животу; 
бубица нешто хоће; за то, очигледно, није 
час; покушава, у недоба; насрће с погрешне 
стране; тридесет две године сам у једном 
правцу корачао; бубица, целу ноћ и цело 
јутро, у супротном; путеви су нам се 
укрстили; смишљамо, како да се на миру 
мимоиђемо; шта бисмо једно другом могли 
поверити?; ништа; запућује се суседним 
међупростором; између редова, никад 
преко њих; у редовима су речи, између њих 
је смисао; непажњом, дотакла је једну реч, 
којој се мастило није било осушило; између, 
наравно; разгазила је и забрљала слово у; 
отреса врх ноге; лебди; устрептала; још 
једна недоумица, коју треба савладати; 
креће; снажно размахује ногама; укосо гази 
реч; продужује, обазриво; исписани редови 
су налик на поткресану живицу; мени, 
који замишљам да њеним очима гледам; 
а њој на шта личе?; на шуму симбола; 
лист хартије, као простор који најбоље 
одговара мојим могућностима сагледавања 
света; бубица је избила на маргину; као да 
је на циљ стигла; са маргине је и пошла; 
одмара се; (…) бубица се не миче; мирује, 
изложена зрачењу лампе; услови, под 
којима инсекти најслађе спавају; што 
јачи спољашњи притисак, дубљи осећај 
одвезаности; вероватно је очајна; бити 
сићушан, а нешто хтети; претпостављам 
да из самог безнађа црпе толику снагу и 
сигурност; једним покретом прста могао 
бих је отурити; отрести је с папира; 
бацити на под; тиме бих јој поништио 
месеце смишљеног напредовања; бубица се 
не да; ведра и тврдоглава, граби; од чега ли 
живи?; где преко дана спава?; шта једе?; 
шта уопште једу овако мала створења?; 
ваздух!; чист хладан ваздух, са понеком 
капљицом росе; спопадају је учестали 
трзаји; стигла је на руб странице (…) 
бубица је избила на маргину; као да је на 
циљ стигла... извиђа шта је на полеђини 

странице; дуго оклева да прекорачи ивицу; 
најзад претура се на ону страну листа... 
(Данојлић, 1990., стр. 192–6).

2) У будистичкој медитацији један 
тип праксе је упражњавање постојане 
пажње (сатипатхана - satipatthana). Вежбач 
овде пажњу ограничава на регистровање 
менталних садржаја, или асоцијација, али 
задржавајући присебност, дакле, неку врсту 
дистанце, као кад би пажљиво слушао неку 
особу, не допуштајући да га емпатија увуче 
у идентификацију са њеним (тј. у овом 
случају својим) менталним садржајима. 
Та пракса је добро описана код Хола и 
Линдзија (Теорије личности, Нолит, 1983., 
стр. 347–8). Они истичу тај неутрални тип 
пажње и свести, који омогућује човеку да 
запажа оно што обично измиче човековој 
пажњи, расутој и у сталној осцилацији (тј. 
скаче, с једног на друго…). Иначе, целовит 
приказ будистичке медитације дат је у 
књизи Јога – дух и тело (Пајин, 2014., стр. 
76-9).

Mедитација може бити интериоризована 
(поунутрена, кад се човек усресређује само 
на властите менталне садржаје), а може 
бити и екстериоризована (кад човек на 
сличан начин – без приањања – опажа оно 
што се збива око њега). 

Овај други тип “упорног посматрања” 
налазимо код Данојлића, кад описује 
текући живот људи који га окружују (под 
насловом “Они”). Из упечатљивог описа - 
дужине око 10 страна (Данојлић, 1990., стр. 
153-63) - навешћемо неке одломке.

Виђам их укочене, за воланима 
погрбљене; блесаво загледане у хитре 
кракове аутомобилских брисача; ти им 
кракови животни видик одређују; срећем 
их жучне, на љуту кавгу спремне; и друге, 
уплашене, који се свега клоне; и треће, 
пицајзле, који гледају на шта седају; 
потуре новине, распростру марамицу, 
или бар дланом пребришу; кад им дуже 
иза леђа корачаш, осврну се; кад им 
јасно питање поставиш, забезекну се; 
виђам их у продавницама намештаја; 
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меркају, упоређују, затежу пантљике 
преко кревета и двокрилних ормана; кад 
балдишу, седну у изложене кожне фотеље, 
да предахну; скљокани; и ручне ташне им, 
међу коленима, скљокане; гледам их док 
базају по самоуслугама; док премећу по 
рафовима и завирују у налепнице с ценама; 
гледам их, на излетима, како окупљени око 
аута ручавају; пред вече, кад се враћају 
с посла; док се гегају, празних глава и 
ломних колена; кад протрчавају (или ми 
се чини да протрчавају) кроз троугласти 
исечак парка; неизбројиви, сви као један, 
и један као било ко; сви су у сродству, сви 
у некој вези; и кад се не познају, све им 
се чини да су се негде срели; ослушкујем, 
док се у пола речи договарају; мрштењем 
и миговима се споразумевају; гледам их 
како једни другима излазе у сусрет; ја 
теби, ти мени, па да се преживи; чим се 
нањуше, склапају савез; посматрам их на 
свадбама и игранкама; (…) виђам их кад 
су на службеном путовању; газе одлучним 
ходом, измахују набијеним ташнама; 
послодавци и стубови народне привреде; 
посматрам их, у прве пролећне дане, кад 
измиле из приземљуша; о младенцима, док 
крече кржљаве и дремљиве воћке; у летње 
сумраке, кад опкораче клупице по сокацима 
и баштама; кад легну за шах или се укопају 
у домине; док припремају потезе, зној им 
се са чела слива; чим се удубе у какво теже 
питање, облије их зној; знојним жлездама 
мисле; од оног што не умеју да домисле, 
лица им постају плачевна; блажени су само 
кад се добро наједу… (исто, стр. 154-5)

 … Јесам један од њих, али они нису ја; 
ко кога изиграва, ко је изигран?; године се 
ковитлају кроз дим; што на почетку, то 
ће на крају бити; знам да нисам средиште 
света; случајно сам ту где сам; то има 
своје, ја своје време; укрстили смо се, 
додир нисмо могли избећи… (стр. 158).

3) Кад је постојаност пажње довољно 
изоштрена, онда наступа увид (у будизму: 
випасана), тј. увиђање праве природе духа 
(менталних садржаја), који се доживљава 
као непрекидан ток, попут приче неке 

брбљиве особе, коју човек сад хоће да 
избегне, тако да дух у једном тренутку 
сам ућути, јер су ментални садржаји 
изгубили енергетску подршку, а уобичајене 
социјалне споне своју стегу. У социјалној 
равни се тада јавља и жеља човека да не 
буде везан за неко место и људе, спутан 
околностима и односима, него да буде 
нека врста вечног путника, кога не везују 
околности и затечени односи. 

У будизму се за ову идеју везује 
представа јелена, или носорога, који су 
слободни: 

Ко јелен у шуми ничим неспутан
Што иде на пашу куда год хоће,
Буди мудар, чувај независност,
Усамљен се крећи као носорог  
(Вељачић, 1978, књига 1, стр 192). 

На сличан начин то описује Данојлић. 
… Ни у једном месту не би требало 

боравити дуже од три дана; три дана, то 
је мера; чим по други пут почнеш проходати 
преко истих раскрсница, бежи; свако је 
људско насеље сношљиво само докде док 
не осетиш мирис његовог устајалог зла; 
док не чујеш неку од оних поганих, пакосних 
полуречи што је домаћини између себе 
размењују; док не ухватиш оно што љутит 
детету, или муж жени просикће; док не 
осетиш поспрдност с којом се мештани 
обраћају сиромашку, или сеоској луди; чим 
такве знакове почнеш препознавати, бежи; 
пут под ноге, и бежи; до краја земаљских 
дана, ако треба; никад ни с ким близак, ни 
за шта срцем везан; безболан однос могућ 
је једино међу далекима и странима; свуда 
бити странац, боравити као гост; безимен 
међу безименима, туђ међу туђинима; јер 
незнаци, у почетку, изигравају једни пред 
другима кроткост и отменост; волим 
такво изигравање; немам ништа против 
извесног лицемерја; не очекујем од ближњих 
да ме воле; тражим да ме поштују и трпе; 
смисао цивилизације: натерати људе да се 
подносе; ограничити зло; игра уљудности 
и трпељивости најлепша је способност 
коју човек поседује; та глума, то лицемерје 
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кад се одбаце, све се руши; почиње искрено 
дивљаштво; дружити се с пристојнима, 
значи живети селећи се; увек је прави час 
да се крене на пут; нигде не боравити дуже 
од три дана; живети у ходу, клањајући 
се сунцу и месецу; ако ти се замили каква 
мала лишајива воденица поред потока, 
не заустављај се; не прилази јој; буди с 
њом онолико колико ти је потребно да 
је мимоиђеш и за сва времена из видика 
изгубиш… (Данојлић, 1990., стр 113).

Из тих разлога неки будисти су се 
опредељивали за живот путујућег монаха, 
а ту врсту искуства (човека на путу) 
Данојлић је описао у својој путописној 
књизи Брисани простор, на коју ћемо се 
нешто касније осврнути (у одељку 7).. 

 
4) Човек који је се (макар привремено) 

ослободио уобичајених оквира устаљене 
егзистенције, отвара се за нову врсту 
искустава, која могу бити и екстатичка. 
Један од описа код Данојлића гласи:

Откад нисам провео овако спокојну 
ноћ!

Пробудио сам се пре четири. Изнад 
шуме је стајао велики месец; око њега су 
проклети облаци.

У соби је било чисто и топло; осећала 
се испеглана постељина.

Кроз прозор, накривљена, видела се 
западна половина неба.

Облаци су клобучали.
Јасно се осећало да је средиште 

збивања негде другде - у небу, или у далекој 
прошлости - и да је одмаралиште, са 
затишјем које га је окруживало, део једног 
давно умрлог, нестварног света.

Видело се да главна струја времена 
тече далеко од свих наших путева и 
послова.

Не знам има ли и бољих светова; 
друкчији, свакако, постоје.

Осећамо их кроз југовну влажност 
у неким предјутарјима. Назиремо их у 
светлини извесних ноћних часова.

У тим се тренуцима и овај, нама знани 
свет донекле преображава. Облије га 
трачак њему непознатог сјаја.

Убрзо сам поново заспао (Данојлић, 
1990., стр. 138-9).

5) У наставку, Данојлићев опис његових 
искустава је доста близак ономе што Јунг 
назива суочавање са сенком (види Јунг, 
1984., стр. 30), или оним другим у самоме 
себи, а што Јунг сматра важним фактором 
у процесу индивидуације, као процес који 
води пуном уцеловљењу личности. Овако 
то суочавање са својим супротностима 
описује Данојлић:

Што год тврдио, прећуткујем једну 
врло важну противистину.

Оно што се не сме рећи није у свакој 
тачци исправно, као што ни допуштено 
није самим тим у потпуности лажно.

Шта год тврдио, ја и супротно на уму 
имам.

До друге, неказане истине, мени је 
можда и више стало него до ове коју 
изричем.

Нездраво је и наопако бити сасвим у 
праву.

То значи бити против оних који живе.
Човек је частан само онда кад му је 

част последњи излаз и једино решење.
Свако је, у једном скривеном делу себе, 

непрозирна помрчина глупости (Данојлић, 
1990., стр. 140).

6) На основу увида у непостојаност 
менталних садржаја настаје по будизму и 
деконструкција сопства, а на основу увида 
у непостојаност појава оне се доживљавају 
као лишене суштине и трајности. Овако ту 
деконструкцију описује Данојлић. 

Кад су сами, предмети се руше у себе. 
Ишчезавају, не мичући се с места.

Нестају. За мене, за свет, и за себе.
Прелазе у једну врсту неотелотворених 

идеја.
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Отуда, кад се будим, утисак да ствари 
оживљују. Да се враћају.

Настаје лом од умножавања црта, од 
претрчавања и скраћивања праваца.

Предмети се повезују са својим сенкама 
и именима.

Обриси се муњевито приближавају и 
поклапају с обележеним површинама.

Као да се сенке враћају изворима из 
којих су изавреле.

Усклађују се раздаљине и размере. Оне, 
на које су очи навикле.

Олабављују се опруге, опуштају траке.
Стоји трка закаснелих повратника. 

Насељава се соба.
Астал наглавце искаче из свог 

непостојања. У скоку, дочекује се на 
ногаре.

Полица јуриша на зид. Прибија се уза њ 
и у часу укочује.

Столице се разлећу по соби; играчице, 
које се зракасто удаљују.

Сијалица у хипу узлеће на таваницу. 
Она, или њена слика?

Је ли то оно што се у философији 
звало сједињавање идеја ствари и њихових 
телесних оваплоћења?

Са сваким буђењем очи васпостављају 
свет. Распоређују његове делове и 
учвршћују их за тло.

При сваком буђењу, очи из ничег 
ископају свет, и подигну га до привида 
непрекорачивости (исто, стр. 183).

ОБЕСТРАШЋЕНОСТ

На тој основи јавља се и стање које је 
у будистичком контексту блиско стоичком 
идеалу обестрашћености (апатхеиа), 
а описује се - не као апатија (реч која 
колоквијално има углавном негативно 
значење) - него као позитивно душевно 
стање, прожето чиниоцима као што су 
сабраност, самопоуздање, непристрасност, 
бодрост, неприањaње, прилагодљивост 
и искреност. На тој основи јавља се и 
искуство искона, које је било идеал близак 

многим мислиоцима Старог века и касније, 
од старе Грчке, до старе Кине: као што су 
били Сократ, Платон, Зенон, Лао Це, Чуанг 
Це, Конфуције, Буда, Капила итд. 

Нешто слично описује и Данојлић 
у свом делу Брисани простор, које 
представља медитативну путописну 
прозу, а садржи његова сећања везана за 
повремена путовања, у различите земље, у 
дужем периоду (1965-80). Овде наводимо 
одломак везан за Ирску.

Бдим, у тврдој постељи, на обали мора, 
негде између Белфаста и Даблина. Стиснуо 
сам колена уз браду. Махуна скаче, лоза 
плаховито шушка. Срећан сам што и ту 
јесам. Пролазност ми помаже да савладам 
језу појединачног постојања. Спреман сам 
да се покорим замаху који узвитлава ноћ. 
Оклопници смрти, светлооки синови неба 
и јутра, док ослушкујем вашу тутњаву по 
Земљи, премирем од среће. Изгледа да је 
почело свитати: покривам се преко главе. 
Шкрипи Земља, расушена скела. Цијучу 
закивци, крше се танке даске, шкргуће 
постељна табла. Небо јури репате 
сенке по земљи, нагања их преко ливада и 
шума. Залете ветра прихвата ограда од 
шупљих трски, и преводи их у продорне 
звиждуке. У позадини, хучи шума, у духу 
старинског, надахнутог празнословља. 
На продужени шумор крошњи, трске 
одговарају отегнутим пиштањем. Њихова 
стабалца су, сигурно, различита по висини 
и дебљини, и поређана дуж обале. ветар 
испробава висину тонова. Земља се љуља, 
пуцају проблесци између годишњих доба. 
Хучање ветра нас повезује с оним далеким 
хиљадугођем у којем, осим звукова, на 
Земљи ничег другог и није било. Прва 
Панова свирала огласила се из оваквог 
неког тршчака, са обале древног мора. 
Дрхтурим, с покривачем преко носа и 
ушију. Ово значи: постојати (Данојлић, 
1984., стр. 30).

 
Иначе, поједини будисти (у традицији 

зена), као рецимо јапанац Башо (2009), 
оставили су сличне медитативне путописне 
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записе, који комбинују прозни и поетски 
запис (тј. хаику). Код њих је то било 
повезано и са оним што је било познато и 
у таоистичкој традицији – идеја лагодног 
лутања (шојоју – о томе види Вишњић-
Жижовић, 2008., стр. 103-5). Башо о томе 
говори у свом путопису по Јапану, у 17. 
веку, Уска стаза ка далеком северу (Башо, 
2009). Овде наводимо одломак из његовог 
записа, „Пролаз Ширакава”.

Ширакава је један од три најчувенија 
пролаза на северу и место које је привлачило 
пажњу бројних песника. Чинило ми се 
да чујем јесењи ветар и да могу видети 
тамноцрвено лишће које они спомињу 
у својим песмама, што је све још више 
увећало лепоту зеленог лишћа на гранама 
предамном. Бела свила лимунове траве, 
заједно са процветалим белим и дивљим 
ружама, чинило је да се осећам као да 
газим по снегу (Башо, 2009., стр. 42).

ОД ДЕЧАЧКИХ ДАНА

У будизму се сматра да је рођење у 
обличју човека важно да би се прешао 
пут који по будизму води до пробуђења. 
Дакле, егзистенција у човековом обличју 
и сагледавање великих циклуса природе, 
су важне претпоставке на духовном 
(животном) путу. 

Данојлић креће од дечачких дана, са 
искуствима која ће - четрдесет година 
касније - да среди његов “умањени двојник”.  

Све што на земљи стоји почетком 
новембра се покрене и зажели некуд да 
оде. Облици изгарају, простор се раствара 
и прелази у чисти сјај. Светлост се даје 
ливади, ливада шуми, шума се залеће за 
ретким облацима. Шкрипе рачве, дрхте 
вирови, крцкају преоптерећена брвна. (…) 
И ове, 1952. године, јата селица одлазе 
онамо куда птице, ујесен, од памтивека 
иду. Преплављен блесковима и заглушен 
шумовима, тринаестогодишњи Дечак 
искушава срећу чистог бивања. Сва су 

времена у дослуху; живо и мртво размењују 
најдавнија знања. Прејака осетљивост и 
уздиже и постиђује; како год истинита 
била, она је истовремено, самом својом 
природом, извештачена и књишка, дакле, 
неприлична и посрамљујућа, већ и због тога 
што се с другим тешко дели. Убеђен у своју 
изузетност међу душама и створењима, 
Дечак прима знања и упија утиске које 
ће, четрдесет година касније, покушати 
да среди његов обеспућени и умањени 
двојник, уверен да и оваква прича вреди да 
се исприча (Данојлић, 2002., стр. 5).

 

ОПШТЕ-ЉУДСКО ИСКУСТВО

На крају бисмо могли рећи да је 
сличност између будистичких идеја и 
Данојлићевих искустава условљена (а Јунг 
би рекао „синхрона“) - у смислу да су овде 
на делу аналогије призване опште-људским 
духовним обрасцима, тј. оним што је 
Карла Густава Јунга навело на теорију о 
архетиповима (види: Пајин, 2013., стр. 305-
52). 

Наиме, по Јунгу, архетип (дословно, 
прототип, праузор) је урођена, априорна 
форма која је темељ свести, опажања и 
доживљавања, а повезана је са инстинктима 
и околностима окружења. Архетип није 
наслеђен, него урођен елеменат људске 
психе, са варијацијама, присутан у целом 
човечанству (Јунг, 2003). Његов садржај 
је одређен срединским и историјским 
променама, иако садржи нуклеус који 
га чини препознатљивим у различитим 
временима и културама, чиме Јунг 
објашњава сличност симбола и мотива 
митова на читавој земљи, јер су архетипови 
свеприсутни. Јунг је овај термин увео 1919., 
а пре тога је – да би означио исти појам - 
користио изразе као што су митолошке 
слике, имаго, обрасци понашања итд. 

По Јунгу, архетипови су загонетни и 
амбивалентни, позитивни и негативни, 
јер носе у себи све потенцијале људске 
природе – добро и зло. Архетипови су често 
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у интеракцији, у различитим равнима. 
Архетип је невидљиви образац, али има 
своје манифестације, или архетипске слике. 
На колективном плану то су митске слике 
и симболи, религијске представе, обреди, 
фолклори, бајке, песничке слике, а на 
индивидуалном плану, то су визије, снови, 
симптоми. Дакле, архетипови утичу и на 

колективни живот и на животе појединаца, 
као и на слична искуства у различитим 
традицијама и културама. 

У овом случају – кад је реч о будизму 
и Данојлићу – везни чинилац је пажљиво 
посматрање, које изазива слична искуства 
и увиде. 
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Овогодишње „Културно лето“ у Зајеча-
ру је најсадржајније до сада, како је истакао 
градоначелник Бошко Ничић, посебно про-
грам на Феликс Ромулиани, чиме је дат зна-
чај овом археолошком локалитету, по чему 
је Зајечар познат у свету. То је, уједно, при-
лика да посетиоци присуствују културном 
програму. Поред активности у граду, током 
целог лета одржани су културно-уметнич-
ки програми у скоро свим селима, одржа-
вајући тиме нашу тадицију. Многе од тих 
манифетација истрајавају више деценија.

Свакако, Зајечар је ове године био један 
од културних центара Србије. Учествовали 
су познати уметници како из Србије тако и 
света. Посебно истичемо гостовање култ-
ног глумца и уметника Џона Малковича.

Такође, у оквиру „Културног лета“ у 
Зајечару и околини гостовале су телеви-
зијске екипе реномираних кућа, које су 
снимиле емисије о Зајечару и његовим кул-
турним и туристичким потенцијалима.

Град Зајечар улаже велики труд у кул-
турним активностима, а заступњене су све 
области културне делатности и деловања, 
по чему постаје препознатљив у Србији. 
Тиме се стварају могућности за очување 
културног идентитета и развој.

Хронолошки истичемо програме који 
су својом садржином на најбољи начин 
репрезентовали раскошна културна оства-
рења:

На Феликс Ромулијани, у „кули 19“, 19. 
јула је одржана прес-конференција на којој 
је било речи о планираним културним про-
грамима током лета. Градоначелник Заје-
чара Бошко Ничић је најавио гостовање 
познатог холивудског глумца Џона Малко-
вича на Феликс Ромулијани 8. августа: 

„Биће изведена мултимедијална пре- 
дстава „Паклена комедија – исповест се-
ријког убице“ у којој Џон Малкович насту-
па у пратњи Оркестра Бечке академије и 
Вроцлавског барокног оркестра. Наредне 
недеље почињу радови на припреми пар-
кинга, како се не би десило оно што се до-
годило након концерта „Балканике“ када 
посетиоци сатима нису могли да напусте 
Ромулијану. Сада ће бити више људи, али 
ће бити припремљено више паркинга за 
неколико хиљада аутомобила и урадиће 
се једносмерни саобраћај тако што ће се 
до Ромулијане долазити као до сада, са 
главног пута, а одлазиће се преко Магуре 
до Звездана. Тај пут ће се проширити, ста-
виће се гребани асвалт, тако да ће посетио-
ци другим путем моћи да се враћају са Фе-
ликс Ромулијане. Очекује се да ће велики 
број људи доћи на овај централни културни 
догађај током августа, иако су предвиђене 
улазнице од 1000 динара, јер овако велики 
пројекат не би могао другачије да се реа-
лизује“

Градоначелник Зајечара захвалио је на 
финансијској помоћи „Еликсир групи“ која 
је поред ГИЗ-а највише помогла да Џон 

Ведран Младеновић

КУЛТУРНО ЛЕТО У ЗАЈЕЧАРУ
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Малкович готује на Ромулијани. Захвалио 
је такође и зајечарској пивари, Штрабагу, и 
Зи Ђину из Бора који је помогао да се сме-
сти екипа од 50-так људи, који, по захтеви-
ма рајдер листе, нису могли да се сместе у 
Зајечару. 

„Мислим да ће ово бити најсадржајније 
културно лето од када сам ја на челу града, 
а нисам од скоро ту, већ од 2004. године, 
ево скоро две деценије. Изабрали смо да 
„Феликс Ромулијана“ буде круна и бисер 
културних дешавања, међутим ми имамо 
сваке недеље по један или два догађаја у 
сеоским месним заједницама и ја сам по-
носан на то. Готово да нема села које нема 
манифестацију. У питању је можда четири 
или пет села, али ће и она имати манифест-
ције од идуће године, без обзира на то ко-
лико су велика. Те манифестације постају 
све значајније и окупљају на хиљаде људи. 
Круна тих догађања у селима биће „Башта 
Балкана“ која је од прошле године постала 
и део програма „Михољско лето“, које фи-
нансира република Србија преко Минис-
тарства за бригу о селу. 

Ничић је подсетио да се „Зајечарско 
културно лето на Ромулијани“ већ одвија и 
поменуо концерте бразилског и египатског 
пијанисте.

„У све ово се интензивно укључио 
ГИЗ, немачка развојна агенција, која фи-

нансира доста програма и унапређење 
културне инфраструктуре. У току је други 
тендер за изградњу визиторског центра на 
„Феликс Ромулијани“ вредан 4,2 милиона 
евра. Та средства ми никада не бисмо мог-
ли сами да обезбедимо. Тек након изградње 
визиторског центра моћи ћемо да позивамо 
већи број људи и да достојно промовише-
мо Феликс Ромулијану, јер сада немамо ин-
фраструктру која је за то потребна.

Већ 3. августа на Ромулијани је пред-
виђен концерт Боре Дугића, 6. августа Фес-
тивал танга, а истог дана у зајечарском те-
атру биће изведена представа француског 
позоришта из Лила. Концерт Павлине Ра-
довановић, која живи у енклави у Ораховцу 
на Косову је 10. августа на Ромулијани, 18. 
августа предвиђен је концерт „Београдског 
Џез секстета“, а 21. августа Вондер стринг-
са. 19. и 20. августа у зајечарском позо-
ришту гостоваће позоришне представе из 
Ниша и Смедерева. Градоначелник Ничић 
је похвалио позориште и музеј и истакао да 
заједно са туристичком организацијом од-
лично раде свој посао.

Церемонија отарања овогодишње 
„Зајечарске Гитаријаде“ и проглашење ро-
коначелника предвиђена је 24. августа на 
Ромулијани. Гитаријада ће бити одржана 
од 25. до 27. августа на Краљевици. У току 
је избор такмичарских бендова и њих 10 
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ће ући у две полуфиналне вечери, а у фи-
налу ће се четири бенда борити за титулу 
најбољег. Од гостујућих бендова у четвр-
так 25. августа натупиће „Бајага“, Седлар, 
„Валентино“ и „Тексас флуд“. У петак 26. 
августа „Кербер“, „Пилоти“,“ Ритам нере-
да“ и „Бендовер“, и у суботу 27. августа 
„Ван Гог“, „Гоблини“, „Канда, Коџа и Не-
бојша“ и група „Алиса“. Концерт Николе 
Врањковића на Ромулијани је 30. августа. 

„Ово су за сада утврђени програми то-
ком августа, а биће их још“, рекао је Ничић 
и изразио задовољство што се прес-кон-
ференција на Ромулијани одржава пред 
промоцију часописа “Развитак” и што су 
присутни људи који су промовисали своје 
књижевно стваралаштво, али и друге обли-
ке стваралаштва, кроз овај часопис.

„Развитак је најстарији и најсадржај-
нији часопис који није добио на значају 
онолико колико завређује, као И човек који 
га је створио и недавно нас напустио, То-
мислав Мијовић. Није добио место које му 
припада не само у култури нашег краја, 
него и Србије, али трудићемо се наредних 
годину, две, да све те грешке исправимо. 
Пре свега да Тома у свом граду добије за-
служено место и да му се одужимо на начин 
који заслужује. Драго ми је што „Развитак“ 
од недавно уређује Власта Младеновић, 
који је моја генерација и који тај посао од-
лично ради. Имали смо период стагнације, 
али нећемо се враћати уназад, већ ћемо 
настојати да исправимо грешке и да не об-
рукамо Тому“, истакао је Ничић.

На касно-античком локалитету „Фе-
ликс Ромулијана“ 19. јула је представљен 
најновији број часописа „Развитак“.

Након поздравне речи Вујадина Ми-
лошевића, директора Народног музеја 
Зајечар, Владимир Ђуричић, директор Ус-

танове „Зоран Радмиловић“, изразио је 
задовољство што је „Развитак” опстао и 
подсетио да се после одласка Томислава 
Мијовића са чела часописа мало лутало са 
кадровским решењима, али је са овим но-
вим бројем и Властом као уредником „Раз-
витак“ поново нашао своју душу. Нажа-
лост излазак овог броја је обележила смрт 
Томе Мијовића тако да је већ готов број 
преуређен и додат један уводник посвећен 
њему, а следећи број ће бити у потпуности 
посвећен Томи. 

Главни и одговорни уредника часописа 
Власта Младеновић рекао је да 263. број 
поред осталог доноси значајне прилоге 
књижевних стваралаца из овог дела Србије 
или текстове који су тематски везани за овај 
крај, прилоге из историје, библиографију 
за десет последњих бројева: „»Развитак« 
ће наставити да буде онакав како га је уте-
мељио Томислав Мијовић, који је поставио 
високе стандарде у квалитету, у садржај-
ном, естетском и сваком другом погледу. 
Овај часопис је један од ретких у српској 
периодици који је профилисан врло свес-
трано, готово енциклопедијски. Најчешће 
су заступљени књижевност и култура али 
се бави и другим областима као што су ар-
хеологија, природне науке, историја. Ово је 
регионални часопис али то не значи да је 
локални зато што су неки од прилога уни-
верзалне вредности“, рекао је поред оста-
лог Младеновић.

О часопису су говорили и Радован Ка-
лабић, писац, публициста, историчар и 
дугогодишњи уредник часописа „Видици“, 
Вишеслав Живановић, историчар, аутор те-
кста „Економски положај Крајине и Кључа 
у 19. Веку“, објављеног у овом броју „Раз-
витка“ и књижевник Живко Николић, чија 
су дела објављивана у овом часопису још 
од 1976. године.
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1. 
Аранђеловдански сабор

У Метришу код Зајечара 27. јула је први 
пут одржана културно-уметничка манифе-
стација „Аранђеловдански сабор“, с циљем 
очувања нематеријалног културног наслеђа 
овог краја. У присуству великог броја посе-
тилаца, манифестацију је отворила Елена 
Матковић, градска већница за културу.

Након дефилеа приређен је богат про-
грам у коме је наступило шест КУД-ова: 
„Божур“ из Звездана, „Зоран Гајић“ из Рго-
тине, „Слога“ из Вражогрнца, „Ромулија-
на“ из Гамзиграда, „Граничар“ из Халова и 
„Градец“ из Градскова.

Организатор манифестације је Устано-
ва Народно позориште Тимочке Крајине – 
Центар за културу „Зоран Радмиловић“ у 
сарадњи са месном заједницом Метриш, а 
покровитељ је Град Зајечар.

Концерт Боре Дугића

„Зајечарско културно лето на Феликс 
Фромулијани“ настављено је 3. августа из-
ванредним концертом мајстора фруле Боре 

Дугића и ансамбла „Ветрови Балкана“ под 
вођством Бобана Продановића. 

Многобројна публика одлично је при-
хватила композиције које су изведене и 
виртоуза на фрули Бору Дугића и пратећи 
ансамбл после сваке музичке нумере на-
грађивала громким аплаузом. 

Покровитељ још једног успешнпог 
концерта на Ромулијани је град Зајечар, а 
организатори Народно позориште Тимочке 
Крајине – Центар за културу „Зоран Радми-
ловић“ и Народни музеј „Зајечар“, уз вели-
ку помоћ пројекта „ЕУ за културно наслеђе 
и туризам“ и немачке агенције за сарадњу 
ГИЗ.

17. 
Илиндански сабор

У Шипикову је 3. августа одржана тра-
диционална културно-уметничка манифе-
стација 17. „Илиндански сабор“ с циљем 
очувања културног наслеђа овог краја. У 
присуству великог броја посетилаца, ма-
нифестацију је отворила Елена Матковић, 
градска већница за културу. Прва је насту-
пила деветогодишња Миња Гергић из Брес-
товца код Бора, чија је бака из Шипикова, 
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која је својим свирањем на фрули одуше-
вила изузетно велики број посетилаца ма-
нифестације. У богатом програму потом је 
наступило шест КУД-ова: „Божур“ из Звез-
дана, „Слога“ из Вражогрнца, „Ромулија-
на“ из Гамзиграда, „Граничар“ из Халова, 
„Градец“ из Градскова и „Пензионер“ из 
Зајечара. 

Организатор смотре је Установа Народ-
но позориште Тимочке Крајине- Центар за 
културу „Зоран Радмиловић“ у сарадњи са 
Месном заједницом Шипиково, а покрови-
тељ је град Зајечар.

37. 
Сабор фрулаша

У Грљану је 6. августа завршен 37. 
Сабора фрулаша, једна од најстаријих ма-
нифестација народног стваралаштва у Ср-
бији, на којој се организује такмичење на 
традиционалним народним дувачким ин-

струментима. “Мајсторско писмо”, награ-
да која се додељује за изузетан допринос у 
очувању инстументалне традиције Србије 
на Сабору фрулаша у Грљану, додељено 
је Жарку Стојковићу из Боговине, осамде-
сетпетогодишњем мајстору фруле, који је 
својим наступом одушевио не само жири 
који му је доделио награду, већ и публику. 

У категорији учесника старијих од 16 
година, најбољи фрулаш Сабора је Милош 
Јоновић из Бољевца, најбољи дудучар је 
Александар Кулић из Сумраковца, а на-
града за најбоље одсвирано коло припала 
је Данилу Степановићу из Влаола код Мај-
данпека. У категорији учесника до 16 го-
дина, награда за најбоље одсвирано коло 
припала је Вуку Дреновцу из Јовановца код 
Крагујевца, а награда за најбоље одсвирану 
песму додељена је Мињи Гергић из Брес-
товца код Бора. Одлуке о наградама донео 
је трочлани жири саставу: Етномузиколог 
Александра ТодоровићРашковић, председ-
ник, етнокореолог Зоран Катић, члан и Не-
мања Грбић, кореограф, члан. 
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У ревијалном делу програма наступили 
су певач традиционалних песама из Грљана 
Љубинко Тодоровић, ГФА „ЗО-РА“ из Заје-
чара, КУД-ови „Ђорђе Генчић“ из Великог 
Извора и „Зоран Гајић“ из Рготине, као и 
фрулаши Стојан Николић из Великог изво-
ра и Градимир Стаменковић из Неготина.

Организатор смотре је Установа Народ-
но позориште Тимочке Крајине-Центар за 
културу „Зоран Радмиловић“ у сарадњи са 
Месном заједницом Грљан, а покровитељ 
је град Зајечар.

Мултимедијална представа 
Џона Малковича

Царска палата на листи светске култур-
не баштине „Феликс Ромулијана“ код Заје-
чара угостила је 8. августа мултимедијалну 
представу „Паклена комедија – исповести 
серијског убице“, у извођењу Џона Мал-
ковича, оркестра Бечке академије и Вроц-

лавског барокног оркестра, са диригентом 
Мартином Хаселбеком и сопранима Чен 
Реиз и Сузан Лангбаин. Редитељ је Михаел 
Штурмингер.

Представа са којом је један од најслав-
нијих холивудских глумаца данашњице, од 
премијере 2008. године до сада, обишао 
пола планете, фасцинирила је више хиљада 
посетилаца, који су дошли из свих крајева 
Србије, као и из суседних земаља, Бугарске 
и Румуније. Извођењу спектакла прису-
ствовали су: шеф Одељења за сарадњу Де-
легације Европске уније у Србији, Николо 
Бертолини, представници амбасада САД-а, 
Бразила, Словачке, Јапана и Северне Ма-
кедоније, српска министарка трговине, ту-
ризма и телекомуникација, Татјана Матић, 
градоначелник Зајечара Бошко Ничић, као 
и челници 14 локалних самоуправа у Ср-
бији.

„Паклена комедија – исповести серијс-
ког убице“ је драмско-музички позоришни 
спектакл заснован на истинитој причи о 
серијском убици којег је друштво славило, 
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иако је чинио невероватно окрутне ствари. 
Никада није одговарао за своје злочине. 
Ова прича поставља питања о правосуд-
ном систему, рехабилитацији и концепту 
искупљења. У представи су изводене арије 
из дела Моцарта, Баха, Хајдна, Бокеринија, 
Бетовена, Глука и Вебера, којима је зајед-
ничка тема патња жена.

Организатори догађаја су Установа На-
родно позориште Тимочке крајине – Центар 
за културу „Зоран Радмиловић“, Народни 
музеј, „Зајечар“ и Арт линка из Београда, 
уз генерално покровитељство Града Заје-
чара и подршку пројекта ЕУ за културно 
наслеђе и туризам који финансирају Европ-
ска унија и Немачка Влада а спроводи ГИЗ. 
Спонзори догађаја су Еликсир Фондација, 
УНИКА и компанија Цептер. Представа је 
одиграна у оквиру „Зајечарског културног 
лета на Ромулијани“ и „Арт линк фестива-
ла“.

Спектаклу је допринео и величанстве-
ни ватромет који је приређен након пред-

ставе. Било је ово још вече за памћење на 
„Срећној Ромулијани“.

Пантелејски сабор

У Лубници код Зајечара у уторак 9. ав-
густа први пут је организована манифеста-
ција традиционалног народног стваралашт-
ва „Пантелејски сабор“, на захтев мештана 
Лубнице, с циљем очувања културног на-
слеђа овог краја. Ово је већ 19. смотра која 
је организована у селима на територији 
града Зајечара од почетка године, а шеста 
која се организује по први пут. 

Након дефилеа учесника и заједничког 
кола приређен је богат културно-уметнички 
програм у коме су учествовали КУД-ови из: 
Лубнице, Звездана, Гамзиграда, Вражогрн-
ца, Халова, Рготине, Градскова и Оснића. 
Манифестацију је отворила градска већни-
ца за културу Елена Матковић.
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Организатор још једне успешне ма-
нифестације која је окупила велики број 
грађана је Установа Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу „Зо-
ран Радмиловић“ у сарадњи са месном 
заједницом Лубница, а покровитељ је Град 
Зајечар.

Концерт Павлине Радовановић

„Зајечарско културно лето на Феликс 
Ромулијани“ настављено је 10. августа 
концертом Павлине Радовановић, младе 
уметнице раскошног, анђеоског гласа, која 
је наступила у пратњи Гаврила Кујунџића 
на хармоници и Андреје Крстића на уда-
раљкама.

Павлина живи у српској енклави у Ора-
ховцу, на Косову и Метохији. Изузетно емо-
тивном интерпретацијом етно песама пре-
нела је делић Косова на Ромулијану, што је 
разнежило и одушевило публику. Понети 
емоцијама, окупљенима су се након кон-
церта обратили Епископ тимочки господин 
Иларион и градоначелник Зајечара Бошко 
Ничић.

Покровитељ још једног успешног кон-
церта на Ромулијани је град Зајечар, а ор-
ганизатори Народно позориште Тимочке 
Крајине – Центар за културу „Зоран Радми-
ловић“ и Народни музеј „Зајечар“, уз вели-
ку помоћ пројекта „ЕУ за културно наслеђе 
и туризам“, који финансирају Европска 
унија и Немачка влада, а спроводи Немачка 
организација за међународну сарадњу ГИЗ.

38. 
Вражогрначки точак

У Вражогрнцу је 13. августа заврше-
на дводневна, 38. Смотра народних оби-
чаја „Вражогрначки точак“. Оцењивао се 
сценски приказ обичаја и наступ изворних 
група КУД-ова из Вражогрнца, Сикола, 
Оштреља, Звездана и Рготине, као селек-

ција за учешће на Републичким смотрама 
народног стваралаштва у Горњем Мила-
новцу и Тополи. „Вражогрначки точак“ је 
јединствена смотра приказа народних оби-
чаја у Србији. Селектор Светлана Азањац 
накнадно ће донети одлуку ко ће учество-
вати на поменутим смотрама.

У оквиру манифестације одржано је и 
такмичење у кувању гулаша. Према одлу-
ци жирија, победник је Владимир Добро-
сављевић, друго место освојио је Радмило 
Павловић, а треће екипа „Коле и пулени“.

Организатор манифестације је Устано-
ва Народно позориште Тимочке Крајине 
– Центар за културу „Зоран Радмиловић“ 
у сарадњи са Туристичком организацијом 
града Зајечара и Месном заједницом Вра-
жогрнац, а покровитељ је град Зајечар.

50. 

Хајдук Вељкови дани

У Леновцу, родном месту Хајдук Вељка 
Петровића, 20. августа су одржани јуби-
ларни 50. „Хајдук Вељкови дани“. 

Програм је започео свечаним пола-
гањем венца на споменик Хајдук Вељку у 
Зајечару, потом је у Храму Светог Николаја 
у Леновцу служена Архијерска литургија, а 
затим положен венац на спомен-плочу Хај-
дук Вељку.

Током дана одржана је су спортска 
надметања у хајдучком вишебоју и над-
влачењу конопца. Титулу „Хајдучког ха-
рамбаше“ освојио је Предраг Стојилковић 
из екипе „Независни синдикат“ Полиције 
Зајечар, титула Хајдучког штитоноше при-
пала је Жељку Поповићу из ПУ Зајечар, а 
за Хајдучког бећара проглашен је Јаков Ва-
сиљевић из Шљивара. Најбоља у надвла-
чењу конопца била је екипа „Независног 
синдиката“ Полиције Зајечар.

Након дефилеа учесника, организован 
је богат културно-уметнички програм у 
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коме су учествовали КУД-ови из: Вражогр-
нца, Рготине, Звездана, Гамзиграда и Дубо-
чана, а одржано је и такмичење за „Избор 
Хајдучке лепотице“.

За „Хајдучку лепотицу“ изабрана је 
Теодора Симоновић из Гамзиграда, која 
је у Великој Јасикови понела ласкаву ти-
тулу „Најлепша Влајна Балкана“, прва 
пратиља је Невена Ђорђевић из Гамзигра-
да, а друга пратиља је Емилија Вељковић 
из Полицијске управе Зајечар. Награде су 
уручили Представник кабинета министра 
унутрашњих послова Немања Јанчић и 
градска већница Ивана Ћебић.

Посетиоци су током дана могли обићи 
Музеј Хајдук Вељка у Леновцу и упознати 
се са значајем једног од највећих српских 
јунака у Првом српском устанку.

Организатор „Хајдук Вељкових дана“ 
је Народно позориште Тимочке Крајине – 
Центар за културу „Зоран Радмиловић“, у 
сарадњи са Спортским савезом града Заје-
чара и Месном заједницом Леновац, а по-
кровитељ је град Зајечар.

28. 
Отварање Сабора ликовних уметника

У галерији Центра за културу у Котлује-
вцу 21. августа је отворен 28. Сабор ликов-
них уметника с циљем унапређења ликовне 
културе, повезивања и сарадње уметника 
различитих естетских профила и различи-
тих генерација, афирмације уметничких 
стваралаца и стварања нових уметничких 
дела. Ту традицију у име града Зајечара 
наставља Установа народно позориште Ти-
мочке крајине – Центар за културу „Зоран 
Радмиловић“. 

Сабор је отворила градска већница за 
културу Елена Матковић, а о значају са-
боровања ликовних уметника говорили су 
и Владимир Ђуричић, директор Устано-
ве „Зоран Радмиловић“ и Рајко Каришић, 
уметнички фотограф и селектор Сабора.

Ликовни уметници, ће стварати у Клубу 
зајечарског позоришта до 28. августа Са-
бор ове године окупља десетак уметника из 
Зајечара, Неготина, Врања, Лознице, Пан-
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чева, Сомбора, Крагујевца и Београда, од 
којих су већина сликари.

Као и до сада, уметници су у обавези да 
предају по два рада настала у раду Сабора, 
која ће остати у власништву Установе.

У галерији Центра за културу вечерас 
је отворена и изложба радова насталих на 
27. Сабору ликовних уметника, одржаном 
2021. године.

Организатор 28. Сабора ликовних умет-
ника у Зајечару је Народно позориште Ти-
мочке крајине – Центар за културу „Зоран 
Радмиловић“, а покровитељ Град Зајечар.

55. 
Зајечарска гитаријада

На Феликс Ромулијани, градоначелник 
Зајечара Бошко Ничић је 24. августа свеча-
но отворио 55. Зајечарску гитаријаду и пре-
дао кључеве града овогодишњем рокона-
челнику Билу Гулду, фронтмену и басисти 
америчког састава „Faith no more“. Нови 

роконачелник ће боравити у Зајечару три 
дана и бринути о свим важнијим питањима 
Гитаријаде. 

Током вечери на Ромулијани су насту-
пили чланови групе ОПС из Смедерева 
који су 1979. године победили на 13. Гита-
ријади. Ова група предвођена Слободаном 
Бодом Нинковићем и Јовицом Тишмом, на-
кон више од 4 деценије објавила је албум 
„Мала продавница деликатеса“.

28. 
Затварање Сабора ликовних уметника

Изложбом радова у фоајеу зајечарског 
позоришта 26. августа је затворен 28. Са-
бор ликовних уметника, који је ове године 
окупио ствараоце из градова широм Србије 
од којих су осморица сликари: Мирољуб 
Сретеновић и Миливоје Мишо Штуловић 
из Крагујевца, Дејан Трајковић и Драган 
Дејановић из Врања, Драган Бартула из 
Лознице, Емил Сфера из Панчева, Милан 
Радаковић из Сомбора и Драган Стокић 
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Рајачки из Зајечара. Недим Хаџиахмето-
вић Мафа из Неготина је вајар, а Рајко Ка-
ришић из Београда уметнички фотограф и 
селектор колоније. Ту је такође и песник 
Вишеслав Живановић из Кладова, а почал-
ни гост колоније је књижевник Адам Пус-
лојић. 

На изложби је изложено 20 ликовних 
радова и једна скулптура, који ће остати у 
власништву Установе „Зоран Радмиловић“. 

„Данас спуштамо завесу на 28. Сабор 
ликовних уметника, где смо се дружили , 

али и вредно радили тако да смо оставили 
иза себе двадесет и једно уметничко дело. 
Саму колонију – сабор могу да оценим 
највишом могућом оценом и то уз несеб-
ичну помоћ наших домаћина из Народног 
позоришта Тимочке крајине – Центра за 
културу »Зоран Радмиловић«“, истакао је 
селектор 28. Сабора ликовних уметника, 
Рајко Каришић. 

Покровитељ саборовања је град Заје-
чар.
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1. 

Торлачки сабор

У Селачкој код Зајечара 27. августа је 
први пут организована манифестација тра-
диционалног народног стваралаштва „Тор-
лачки сабор“, на захтев мештана Селачке, 
с циљем очувања културног наслеђа овог 
краја. Смотру је отворио Милан Станко-
вић, помоћник градоначелника Зајечара, а 
учеснике и мештане поздравио је и Иван 
Стојановић, председник Месне заједнице 
Селачка. 

Након дефилеа учесника, богат кул-
турно-уметнички програм започео је тра-
диционалним песмама у извођењу Маше 
Вељковић, пореклом из Селачке, настављен 
песмом, игром и свирком КУД-ова из Ве-

ликог Извора, Халова, Градскова, Рготине 
и Гамзиграда, а завршен наступом певача 
Ненада Голубовића Чапе, такође пореклом 
из Селачке.

Победник такмичења у кувању гулаша 
је екипа „Три брата“, најбоља у надвлачењу 
конопца била је екипа „Селачани“, а прво 
место у бацању камена с рамена овојио је 
Неша Јоновић. 

Организатор манифестације је Устано-
ва Народно позориште Тимочке Крајине 
– Центар за културу „Зоран Радмиловић“ 
у сарадњи са Туристичком организацијом 
и Спортским савезом града Зајечара, као и 
месном заједницом Селачка, а покровитељ 
је Град Зајечар. Ово је 23. манифестација 
која се организује у месним заједницама на 
територији града Зајечара, а седма која се 
организује први пут.
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Доделом награда лауреа-
тима и извоћењем премије-
ре античке драме зајечарс-
ког позоришта „Електра“ у 
част награђених, спуштена 
је завеса на 31. Фестивал 
„Дани Зорана Радмило-
вића“. 

С обзиром на то да je 
организатор, Народно по-
зориште Тимочке Крајине 
„Зоран Радмиловић“, спојио 
два фестивала, Фестивал 
малих позоришних форми, 
и „Дане Зорана Радмило-
вића“, од 11. до 24. октобра 
зајечарска публика могла 
је уживати у чак 18 врхун-
ских представа из Србије, 
Хрватске, Босне и Херцего-
вине, односно Муслиман-
ско-хрватске федерације и 
Републике Српске, Црне 
Горе, Северне Македоније 
и Мађарске. Ове године на 
фестивалима су одигране 
најбоље представе из ово-
годишње продукције, ко-
медије и драме рађене по 
текстовима класика али и 
савремених писаца.

„Жири 31. Фестивала 
„Дани Зорана Радмило-
вића“ у саставу: др Миро-
слав Радоњић, председник, 
Тања Бошковић и др Душко 
Љуштина, чланови, већи-
ном гласова је донео одлуку 
да Награду за најбоље глу-
мачко остварење на Фести-
валу додели Вањи Ејдус за 
за улогу Алексије Рајчић у 
представи „Успаванка за 

Алексију Рајчић“, по тексту 
Ђорђа Косића, у режији 
Југа Ђорђевића, копродук-
ција Народног позоришта 
Београд, Стеријиног по-
зорја Нови Сад и Фондације 
„Нови Сад – Европска прес-
тоница културе“. У образ-
ложењу жирија се наводи:

 „Вања Ејдус је у пред-
стави која промовише уз-
будљив искорак у домену 
позоришног израза и на 
жанровско-стилском пла-
ну, остварила комплексну 
улогу Алексије Рајчић, слу-
жећи се убедљивом глумач-
ком експресијом, одмере-
ном емоцијом и суптилним 
поступком психолошке ка-
рактеризације.“

Вања, која је 24. окто-
бра, када су додељиване 
награде на Фестивалу има-
ла прву репризу представе 
„Ситнице које живот зна-
че“ у Народном позоришту 
у Београду, и није била у 
могућности да дође у Заје-
чар, обратила се путем ви-
део поруке у којој се види 
са коликом радошћу су она 
и њене колеге примиле вест 
да је она најбоља глумица 
31. Фестивала „Дани Зорана 
Радмиловић“.

„Није било лепшег тре-
нутка да чујем вест да сам 
добитник овако важне на-
граде. Желим свима да 
захвалим и изразим задо-
вољство и срећу што сам 

награђена за представу која 
ми јако значи глумачки 
и срећна сам да се оваква 
представа („Успаванка за 
Алексију Рајчић“), догоди-
ла у Народном позоришту у 
Београду.“

Жири у истом саставу 
донео је једногласну од-
луку да Награду за визу-
елни идентитет „Крсто-
мир Миловановић“ додели 
представи „Трамвај звани 
жеља“, по тексту Тенеси 
Вилијамса, у режији Лен-
ке Удовички, копродук-
ција Београдског драмског 
позоришта, БЕЛЕФ-а и 
KAZALIŠTA ULYSSES, За-
греб. Сценограф Зорана Пе-
тров и костимограф Бјанка 
Аџић Урсулов креирале су 
маштовиту, ефектну и ау-
тентичну визуелну компо-
ненту у одличној предста-
ви „Трамвај звани жеља“. 
Награда ће бити накнадно 
уручена.

Новинарски жири који 
је радио у саставу: Татјана 
Њежић („Блиц“), Оливера 
Милошевић (РТС) и Бор-
ка Голубовић Требјеша-
нин („Политика“) већином 
гласова донео је одлуку да 
награду за најбољег мла-
дог глумца на 31. „Данима 
Зорана Радмиловића“ доде-
ли: Марку Грабежу за улогу 
Тима у представи „Прис-
танак“ Нине Рејн, у режији 
Небојше Брадића и продук-
цији Атељеа 212. 

Биљана Глишић
ПОЗОРИШТЕ УПРКОС СВЕМУ

ДВОНЕДЕЉНИ ПРАЗНИК ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ ПОВОДОМ 75 ГОДИНА 
ОД ПРВЕ ПРЕМИЈЕРЕ ЗАЈЕЧАРСКОГ ТЕАТРА
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У образложењу жирија 
се каже:

„Играјући младог, по-
жељног Тима, на свој начин 
распетог у колоплету ком-
пликованих односа међу ли-
ковима у представи „Прис-
танак” Марко Грабеж је 
глумачки пунокрвно, слоје-
вито, сведено, а снажно из-
недрио питање (не) прис-
тајања. И последице које 
то (не) доноси, бивајући 
темељни део ове савремене 
и свевремене сценске при-
че, односно, хвале вредне 
представе Атељеа 212.“

И Марко Градеж се због 
спречености да дође и при-
ми награду обратио видео 
поруком: 

„Много сам срећан што 
сам добитник ове награде. 
Бити део овог култног фес-
тивала је велика част и мно-
го сам срећан што се у овак-
вој представи, препознаје 
наша тимска игра и то како 
сви играмо једни за друге. 
Зато бих и ову награду пос-
ветио мојим колегама из 
представе „Пристанак“ јер 
једни без других не бисмо 
могли ништа да направи-
мо.“

Најбоља представа по из-
бору публике на 31. Фести-
валу „Дани Зорана Радми-
ловића“ је мјузикл „Неки то 
воле вруће“ Народног позо-
ришта Ниш, са оценом 9,91.

Награду је као пред-
ставник нишког позоришта 
примио глумац Урош Ми-
лојевић, који је у представи 
глумио једну од три главне 
улоге. Уручујући му награ-
ду директор зајечарског те-
атра Владимир Ђуричић је 

рекао да је Милојевић мо-
гао да добије „Зоранов брк“ 
равноправно са добитником 
ове награде, да је било два 
брка.

Урош Милојевић је зах-
валио организаторима фес-
тивала и пре свега публици 
што су глумци уживали на 
сцени играјући мјузикл који 
веома воле. 

„Ова награда је наравно 
награда нишког позоришта, 
али помало и награда ре-
дитеља представе, помало 
„Контра денс студија“, ор-
кестра, технике, драматурга 
представе Бранислава Не-
дића, а мало је и моја“, ис-
такао је Милојевић.

Сваке вечере, најбољем 
глумцу у представи до-
дељиван је „Зоранов брк“. 
Добитници су:

Дарко Цвијетић за уло-
гу наратора у представи 
„Што на поду спаваш“ у 
копродукцији СНП Из Но-
вог Сада, ГДП „Гавела“, 
Загреб, НП Сарајево и ИТФ 
МЕСС Сарајево

Бранка Катић за улогу 
Бланш у представи „Трам-
вај звани жеља“, Београд-
ског драмског позоришта, 
БЕЛЕФ фестивала, и Театра 
„Улисес“ из Загреба

Милутин Мима Караџић 
за улогу Бранка Мацуре у 
представи „Спортско срце“, 
Звездара театар из Београда

Вања Ејдус за улогу 
Алексије Рајчић у предста-
ви „Упаванка за Алексију 
Рајчић“, копродукцији На-
родног позоришта Београд, 
Стеријиног позорја из Но-
вог Сада и Фондације „Нови 

31. ФЕСТИВАЛ 
„ДАНИ ЗОРАНА 

РАДМИЛОВИЋА“

ГЛАСОВИ ПУБЛИКЕ

1. Народно позориште 
Ниш: „Неки то воле 
вруће“ – 9,91
2. Народно позориште 
Републике Српске,  Ба- 
њалука: „Сумњиво ли-
це“ – 9,10
3. Београдско драмско 
позориште, БЕЛЕФ фес-
тивал и Театар „Улисес” 
из Загреба „Трамвај зва-
ни жеља“ – 8,89
4. Звездара театар, Бео-
град: „Спортско срце“ 
– 8,65
5. Атеље 212, Београд: 
„Пристанак“ – 8,50
6. Народно позориште 
Тимочке Крајине „Зоран 
Радмиловић“, „Електра“ 
– 8,36
7. Српско народно по-
зориште из Новог Сада, 
Градско драмско позо-
риште „Гавела“ Загреб, 
Народно позориште Са-
рајево и Интернацио-
нални театарски фести-
вали МЕСС Сарајево: 
„Што на поду спаваш“ 
– 7,52
8. Народно позориште 
Београд, Стеријино по-
зорје из НовогСада и 
Фондација Нови Сад: 
Успаванка за Алексију 
Рајчић – 6,89
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Сад – Европска престоница 
културе“

Жељко Еркић за улогу-
Виће у представи „Сумњи-
во лице’’, Народног позо-
ришта Републике Српске из 
Бања Луке

Александар Маринковић 
за улогу Џоа у представи 
„Неки то воле вруће“ На-
родног позоришта Ниш

Бојан Жировић за улогу 
Eдварда у престави „Прис-
танак“, Атељеа 212 из Бео-
града

Ана Бретшнајдер за 
улогу Електре у предста-
ви „Електра“ Народног 
позоришта Тимочке Краји-
не „Зоран Радмиловић“ из 
Зајечара.

КЊИГА О МИЛУТИНУ 
ОСВОЈИЛА ДУПЛУ 

КРУНУ

Осмодневном фестива-
лу „Дани Зорана Радмило-
вића“ претходио је 5. Фес-
тивал малих позоришних 
форми, од 11. до 15. окто-
бра, као увертира у велики 
фестивал, чији су лауреати 
проглашени на свечаности 
затварања „Зоранових да-
на“.

Стручни жири у сас-
таву: Снежана Удицки, ре-
дитељка, члан, Бранислав 
Недић, драматург, члан, и 
Спасоје Ж. Миловановић, 
театролог, председник, на-
кон одгледаних шест так-
мичарских представа, до-
нео је одлуку да за најбољу 
представу у целини прогла-
си „Kњигу о Милутину“, по 

роману Данка Поповића, у 
извођењу Ненада Јездића, 
режија Егон Савин, продук-
ција Звездара театар. 

У образложењу жирија 
које је представио Бранис-
лав Недић се наводи:

„Опомињујућа размиш-
љања и сећања такозва-
ног Малог човека, српског 
сељака, затеченог у вртлогу 
Првог светског рата и не-
даћама светских збивања, 
у аутентичном глумачком 
изразу Ненада Јездића, уз-
дижу на пијадестал великих 
трагичних јунака.“

Стручни жири је једно-
гласно донео и одлуку да 
се специјална награда до-
дељује Мирјани Kарано-
вић за изузетан допринос 
гумачкој уметности којисе 
и кроз лик Петрије, у пред-
стави „Петријин венац“, по 
роману Драгослава Михаи-
ловића, режија Јана Мари-
чић, продукција „Театар на 
брду“, потврђује у свакој 
изговореној речи, исказаној 
емоцији и минуциозним по-
кретима. Награду је прими-
ла Мирјанина пријатељица 
Оливера Викторовић Ђу-
рашковић.

Представи „Књига о Ми-
лутину“ у извођењу Ненада 
Јездића припала је и награ-
да публике, чија је оцена 
9,84

Обе награде које су при-
пале представи „Књига о 
Милутину“ примио је пред-
ставник „Звездара театра“ 
Драгиша Ћургуз.

Фестивал малих позо-
ришних форми отворио је 
градоначелник Зајечара Бо-

шко Ничић и том приликом 
нагласио да наш град има 
чиме да се поноси, када је 
култура у питању, током 
целе године, али да је јако 
важно да Фестивал малих 
позоришних форми као и 
фестивал посвећен глумчи-
ни Зорану Радмиловићу, на-
шем Зајечарцу, трају ибуду 
бољи из године у годину.

„Овај фестивал би слобо-
дно могао да се назове, у 
духу овог времена, „Отво-
рени Балкан” и надам се да 
ћемо у блиској будућности 

ПЕТИ ФЕСТИВАЛ 
МАЛИХ 

ПОЗОРИШНИХ 
ФОРМИ

ГЛАСОВИ ПУБЛИKЕ

1. Звездара Театар, Бео-
град: Kњига о Милути-
ну – 9,84
2. Мадленијанум, Бео-
град: Феликс И Дорис 
– 9,61
3. Театар на Брду, Бео-
град: Петријин венац – 
9,52
4. ЈУ Kултурно спорт-
ски центар Бугојно, 
БИХ Продавница бу-
дућности – 9,31
5. Драмски театар, Ско-
пље, Македонија: Kар-
мен – 8,71
6. Центар културе и 
младих Опћине Сараје-
во, БИХ: Прах – 8,68
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то моћи на још квалитет-
нији начин да остваримо, на 
пример проналажењем фор-
ми попут мјузикла, које ће 
публика разумети,упркос 
језичким разликама.“

Градоначелник Ничић је 
додао да ће током ове зиме 
позоришни живот у Зајеча-
ру бити мало сиромашнији 
да би касније био богатији 
јер су,уз помоћ министар-
ства, опредељена значајна 
средства за реновирање по-
зоришта.

У ЧАСТ 
РАДМИЛОВИЋУ!

И ове године као и пре-
дходних фестивал посвећен 
глумцу отворен је најпре 
на песнички начин испред 
споменика Зорану Радмило-
вићу , а потом и на глумач-
ки начин.Традиционални 
песнички поздрав Радми-
ловићу упутио је Драган Јо-
вановић Данилов, један од 
најзначајнијих живих срп-
ских песника и наш најпре-
вођенији поета, који је не-
давно у Барију, у Италији 

добио награду „Сенека“ за 
целокупни књижевни рад.

На свечаности отва-
рања Фестивала директор 
зајечарског позоришта Вла-
димир Ђуричић је изразио 
задовољство што позориш-
ни празник у Зајечару ове 
године, када обележавамо 
75 година од прве премије-
ре театра, траје две недеље, 
а пред публиком је 18 пред-
става. То говори да је Заје-
чар бољи од много других 
градова у Србији. 

„Овако пуна сала није 
чест случај ни у Београду, 
ни у другим много већим 
градовима од Зајечара а 
када се то понавља 14 дана 
заредом то показује шта 
значи 75 година позоришта 
и 31 година Фестивала, али 
и напор градске власти да 
се у свакојаким ситуација-
ма све ово одржи, помогне 
и да нам ове године омо-
гући да две недеље славимо 
позориште у Зајечару.“

Ђуричић је захвалио 
публици што је у оволи-
ком броју дошла у Талијин 
храм, али највише оним 
пријатељима позоришта 

који су стигли из далека, 
попут Боре Kапетановића 
из Беча и Дарка Стазића, 
бившег директора „Гавеле“ 
из Загреба.

Песник Драган Јова-
новић Данилов је и пред 
публиком у пуној сали те-
атра прочитао своју песму 
посвећену Зорану Радми-
ловићу. На свечаности от-
варања говорио је и наш 
истакнути глумац Милан 
Цаци Михаиловић, савре-
меник и пријатељ Зорана 
Радмилловића:

„Заиста је велика ра-
дост нама из Атељеа 212 да 
будемо уЗајечару и да врло 
често отварамо ове дивне 
дане посвећене нашем ко-
леги, пријатељу, другару 
Зорану Радмиловићу. О 
Зорану се много што шта 
чуло са ове сцене, сви мно-
го тога знају о њему. Знају, 
рецимо, где је рођен, где 
је ишао у школу, па које је 
спортове волео, шта је сту-
дирао. А студирао је више 
факултета, од правног пре-
ко психологије, енглеског и 
архитектуре док није дошао 
до глуме. Ја ћу данас рећи 
нешто што, чиними се, не 
знају сви. Рецимо, коју је 

Директор Стеријиног позорја др Мирослав Радоњић подсетио је да су се пре две го-
дине представници НПТК“Зоран Радмиловић“ и „Стеријиног позорја“ договорили 
да након седмогодишње паузе поново додељују једну од најдражих и најцењенијих 
глумачких награда на нашим просторима, а то је награда за глумачку бравуру „Зоран 
Радмиловић“ која се додељује за улогу остварену на „Стеријином позорју“. Ове го-
дине добитница ове значајне награде на 67. „Стеријином позорју“ је Сања Марковић, 
глумица која је приватно нежна, тиха, скромна особа, а када изађе на сцену видите 
један вулкан, ерупцију емоција, једну глумачку енергију која хипнотише публику. 
Остварила је сјајну улогу у одличној представи Југословенског драмског позоришта 
из Београда „Чудо у Шаргану“ Љубомира Симовића у режији Јагоша Марковића. Она 
је добитник и Стеријине награде на поменутом фестивалу.
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књигу Зоран Радмиловић највише волео 
и коју је песмунајвише волео. Kњига се 
зове „Чаробни брег” Томаса Мана. Поузда-
но знам да је та књига стајала на наткасни 
поред његовог кревета и није се одвајао од 
ње. А песма је заправо једна песмица бо-
жанственог, великог српског песника Ду-
шана Радовића „Мали живот“.

Мали живот
Док неко пије,
ја пијуцкам
Док неко гризе,

ја само грицкам
Док неко глође,
ја само глоцкам
Док неко боде,
ја само боцкам
Док неко ради,
Ја радуцкам.
Док неко дрема
Ја дремуцкам.
Док неко сања
Ја сањуцкам
И тако мало 
ситно живуцкам.

ЗОРАНА РАДМИЛОВИЋА ОБОЖАВАЈУ
СВИ НАРОДИ И НАРОДНОСТИ СВЕТА

Уђите, само уђите да ово чујете:
„Не желим да се поново родим.
Заправо желим, али после смрти.
Желим још један цео живот“.

Африка има своје фетише,
а Зоран Радмиловић сцену на небу
где одржава представе међу облацима.

Када је Зоран Радмиловић одиграо
„Радована Трећег“ на хиљаде младих
Јапанаца изненада је одустало
од самоубиства.

Јапанке у кимонима махале су лепезама
како би овај великан могао да на миру
божијем спрема улоге под бамбусима.

А чоколадне жене на Куби, ваљале су
по бутинама томпусе само за њега
и Фидела Кастра.

Кад смо већ код Фидела Кастра,
не једном, Кастро је долазио
да поправи кабриолет у Зорановој
мајсторској радионици и богами
морао је чекати да дође на ред.
Узгред, мирис бензина из његове 

радионице
простирао се кроз све политичке режиме.

Бог не постоји ако нема молитве,
кристалне чаше нема без шампањца,

а Зорана Радмиловића без „Радована 
Трећег“

у коме нас је све замесио заједно са
народним пословицама и мајчиним 

млеком.

Зоран Радмиловић је маратонац који трчи
почасни круг кроз степе повести: јер
Зоран Радмиловић и данас само игра,
игра, игра не чекајући ни руски гас,
ни субвенције Европске уније.

Зорана Радмиловића, напросто обожавају
сви народии народности света, а он се 

једнако
брине хоће ли уопште имати снаге да им 
сву ту љубав узврати.

Зоран Радмиловић нас одозго с неба грли
али не рукама, јер рукама се не може 

ништа загрлити.
Велика је то срећа за Србе: јер Зоран 

Радмиловић,
је наша планина и наш планински венац.
Зоран Радмиловић је важнији и од седам 
светских чуда.
Ову земљу Зоран Радмиловић претвара у 

небеса.
Разапет над нама као шатор, 
Зоран Радмиловић је бесмртан. 
Изнад Зорана Радмиловића је 
једино Бог.

                         Драган Јовановић Данилов



96

РАЗВИТАК БР. 265

Ето то је песма коју је 
Радмиловић изговорио у 
једној емисији годину дана 
пре свог одласка, када је 
отишао Душко Радовић. 
Још ћу вам рећи кратко 
нешто. Сетио сам се једног 
догађаја у Aтељеу 212 пре 
40 година. Изашла је књига 
коју је објавио позоришни 
музеј о Зорану Радмило-
вићу, добитнику Добричи-
ног прстена и онда је Атеље 
212 уприличио малусвеча-
ност пре представе коју смо 
имали а то је био „Радован 
III“. На сцену смо изашли у 
костимима а Мира Бањац, 
друг Бањац, како смо ми њу 
звали, је била задужена да 
представи књигу о Зорану. 
Мира Бањац се лепо спре-
мила и кренула да говори, 
да говори, да говори и, у 
једном тренутку док је узи-
мала ваздух, Зоран је иско-
ристио ту паузу и рекао:

 „Бањац, скрати то. Kажи 
ко је убица па да почнемо.“

Дива нашег глумишта 
Тања Бошковић је отва-
рајући Фестивал рекла:

„О Зорану немам шта да 
додам. Све је казано. Све је 
испричао што је требало да 
исприча. Дошла сам овде 
да вам се поклоним што 75 
година чувате позориште и 
да молим да никада не до-
пустите да вам укину позо-
риште. Позориште је важно 
за душу, за срце, за иден-
титет, за љубав, за језик, 
за све. ЖИВЕЛО ПОЗО-
РИШТЕ!“

Помпезности отварања 
31. Фестивала „Дани Зора-
на Радмиловића“ допринео 
је и музички квартет „Дина-
мика мјузик“, који је у холу 
позоришта дочекао публи-
ку фантастичним свирањем 
на електричним виолинама. 
Такође и кореографија Кон-
тра денс студија из Ниша 
под вођством Данице Ни-
чић, на тему из представе 
„Краљ Иби“, изведена на 
сцени позоришта.

Током Фестивала при-
ређен је никад богатији 
пратећи програм, у оквиру 
кога су изведене чак чети-
ри бесплатне позоришне 
представе: „Жена из Порто 
Пима“ Театра „Форт Фор-
но”, Бале и „Рефлектор Те-
атра” из Новог Сада, „Бо-
инг, Боинг“ ЈУ Никшићког 
позоришта из Црне Горе, 
„Патријарх Павле - бити 
човек међу људима и нељу-
дима“, Српског Позоришта 
из Будимпеште, Мађарска, 
и монодрама„О какав диван 
дан“, ауторски пројекат-
познате београдске глуми-
це Весне Пећанац.

Поводом 75 година од 
прве премијере професио-
налног позоришта у Заје-
чару представљено је друго 
допуњено издање моногра-
фије зајечарског театра под 
називом„Позориште упркос 
свему“ које су приредили 
Вуксан Церовић, од настан-
ка дo 2008. године и Aлек-
сандар Милосављевић, oд 
2008. дo 2022. године и одр-
жана фестивалска премије-

ра документарног филма 
„Позориште упркос свему“ 
ауторке Вање Чолић, шефа 
Дописништва РТС-а у Заје-
чару, који је емитован и у 
серијалу „Траг“ РТС-а. 

Из пратећег програма 
издвајамо и“Омаж Живоји-
ну Павловићу”, редитељу, 
писцу, сликару, једном од 
наших највећих уметни-
ка,који је велики део де-
тињства и младости провео 
у Зајечару, јер му је мајка из 
Вратарнице. Представље-
не су дневничке забелеш-
ке Живојина Павловића и 
отворена изложба његових 
слика и цртежа, у договору 
са његовом ћерком Миле-
ном и сином Ненадом. 

Приређена је промоције 
часописа „Развитак“, пос-
већеног Томиславу Мијо-
вићу и представљен „Лу-
дус“,једине позоришне 
новине у Европи. 

Одржане су бројне про-
моције књижевних издања: 
„У мирне дане“ Драгана Ба-
бића“, „Гороцвет“ др Ми-
ливоја Млађеновића, „Да ли 
верујеш“ Драгутина Бала-
бана Бајке, „Театрологике 
1 и 2“ Оливере Милошевић 
и друга издања Стеријиног 
позорја, представљена мо-
нографија „Хаџи Петар Бо-
жовић“ Татјане Њежић, као 
и књига „Политичка дра-
ма и позориште у драмама 
Драгослава Михајловића“ 
др Јелене Перић.

Приређена је изложба-
фотографија Југословенске 
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кинотеке „Зоран Радми-
ловић - живот на филму“ 
и изложба слика др Олге 
Михаиловић “Завеса је по-
дигнута”, а приказан је и 
документарни филм о Зо-
рану Радмиловићу “Глум-
чина”, рађен у продукцији 
„Сити групе“ из Ниша, а 
копродуцент је Народно по-
зориште Тимочке Kрајине 
„Зоран Радмиловић“. 

Сваке фестивалске ве-
чери после представа орга-
низован је округли сто чији 

је модератор био др Не-
над Новаковић, на коме су 
учествовали новинари и по-
зоришни критичари, добит-
ници „Зорановог брка“ као 
и други глумци из предста-
ва, редитељи и представни-
ци гостујућих позоришта, 
домаћина и публике, на 
коме је разговарано о пред-
ставама. „Зоранове дане“ су 
пратиле и фестивалске но-
вине, које су наишле на од-
личан пријем учесника али 
и гледалаца.

Фестивали свакако не 
би били овако квалитетни 
без подршке Града Зајеча-
ра, главног покровитеља, 
затим Министарства култу-
ре, спонзора, као и публике, 
која је издвојила не малу 
суму новца за карте.

Због свега наведеног није 
претерано рећи да је Зајечар 
две недеље био позоришна 
престоница не само Србије 
већ и Балкана.

Градоначелник Зајечара Бошко Ничић отвара фестивал „Дани Зорана Радмиловића“.
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Владимир Ђуричић, директор Народног позоришта „Зоран Радмиловић“.

Тања Бошковић, председница Уметничког савета фестивала
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Глумац Милан Цаци Михаиловић

Монодрама „Књига о Милутину“, у извођењу Ненада Јездића, најбоља представа 
5. Фестивала малих позоришних форми по избору жирија и публике
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Сањи Марковић, лауреату награде за глумачку бравуру „Зоран Радмиловић“ на 67. Сте-
ријином позорју статуету Зорана радмиловића уручује директор

Урош Милојевић, глумац Народног позоришта Ниш
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Драгиша Ћургуз, представник Звездаа театра из Београда

Драган Јовановић Данилов и Владимир Ђуричић испред споменика 
Зорану Радмиловићу
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Др Мирослав Радоњић, председник Стручног жирија 31. Фестивала 
„Дани Зорана Радмиловића“
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Сажетак: У раду су приказане по-
стојеће и некадашње пивнице на простору 
од песковитих обала Дунава, код Кладова, 
па долином Тимока, до Сумраковачких у 
Црној реци и Грљанских у долини Белог 
Тимока. Неке од пивница се још увек ко-
ристе, неке су само сачуване, а највећи број 
их је у рушевинама или их нема. У доса-
дашњим истраживањима пивница, као се-
кундарних насеља где се од грожђа прави-
ло вино, пекла ракија а онда ту и чувало, 
набројано их је највише 40 (М. Лутовац, 
1959). Сагледавајући тренутни значај пи-
вница као културног наслеђа а потом и као 
туристичког потенцијала на ужем просто-
ру око Неготина, Босиљка Томашевић је у 
топографским картама ЈНА из 1956. године 
пажњу усмерила на 18 пивничких насеља 
где су Уровачке најсеверније а Бруснич-
ке најјужније. Међутим, у Ђенералштаб-
ним картама из 1894. године, пивничка 
насеља су означена на близу 60 локација, 
потврђујући тако вишевековну традицију 
крајинског виноградарства и винарства и 
постојање пивница у сваком селу.

Циљ овог рада није пуко набрајање не-
гдашњих пивница већ подсећање на њихо-
во постојање и на народне обичаје који су у 
њима приређивани. Посебна је намера да се 
на основи шездесетак описаних пивничких 
насеља широм Тимочке Крајине, локалној 
самоуправи, туристичким организацијама 
и удружењима у Општини Неготин пру-
жи подршка на већ предузетим мерамау 
заштити и очувању пивница као културне 
баштине и њихово стављање на листу свет-
ске културне баштине.

Кључне речи: пивнице, пимнице, пи-
миц, село, вински подруми, виногради, 
винова лоза.

Трагови узгајања винове лозе и винар-
ства у Србији датирају из периода пре нове 
ере, те није прихватљиво предање, којим се 
најчешће помиње, да је винову лозу у наше 
крајеве, у свој родни град Sirmium (Срем-
ску Митровицу) у 3. веку донео цар Марко 
Аурелије Проб (Marcus Aurelius Probus), 
пошто је претходно укинуо Домицијанову 
забрану из 92. г.н.е, али је реално прихва-
тити да је цар Проб обновитељ винограда у 
Панонији, Галији и нашој Мезији, тј. у про-
винцијама на које се односила Домиција-
нова забрана.

Упоредо са тим сасвим је могуће да 
се преношење винове лозе из монополом 
заштићеног подручја римског царства сма-
тра претачом правог виноградарства са 
квалитетним сортама винове лозе, обзиром 
да у читавој фамилији лоза постоји преко 
60 различитих врста. Да се виноградарству 
и производњи вина у доба Римског царства 
посвећивала посебна пажња потврђују про-
нађени фрагменти и целе амфоре са слика-
ма грожђа, од којих је највише пронађено 
на падинама Фрушке горе, у близини Сир-
мијума, док су у Неготинској Крајини исти 
трагови нађени у остацима римског града 
Аквиса код Прахова, Гамзиграда, на под-
ручју Ђердапа и код манастира Буково. 

Падом римског царства, средином 6. и 
почетком 7. века, Словени су прихватали 
узгајање винове лозе, а са каснијим при-
хватањем хришћанства, виноградарство 
је у свом развоју добило још једну повољ-

Велимир Мики Траиловић
ПИВНИЦЕ У ТИМОЧКОЈ КРАЈИНИ

– од кладовских Пескова до сумраковачких Садова
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ност. Вино је постало симбол хришћанства 
и део литургије у којима је „хлеб тело, а 
крв вино“. И сам Христ је говорио: „Ја сам 
чокот, а ви ластари“. 

Традиција виноградарства у самој Ср-
бији може се рачунати у последњих хиља-
ду и сто година, тачније из периода 9. века 
или периода владавине Немањића. Чак је 
и Свети Сава учио народ да сади винову 
лозу. Цар Душан је у време своје владави-
не (1331–1355)поседовао велике винограде 
и винарски подрум у Великој Хочи одакле 
је виноводом од керамике, дугим 25 кило-
метара, своје вино доводио до подрума у 
престони Призрен. 

Виноградарство се кроз векове Србијом 
ширило од Смедерева, Крушевца и Тополе, 
па до дунавских и тимочких падина Него-
тинске Крајине, где је захваљујући изузет-
но повољној клими, песковитом земљишту 
и надморској висини, винова лоза пружала 
посебан квалитет црвених вина са специ-
фичним мирисом и укусом.

Доласком Турака, у прво време њихо-
ве владавине, у Србији је под притиском 
посебних одреда коњаника акинџија – ис-
крчен велики део винограда, јер њихова 
вера није допуштала конзумирање алко-

хола. Но, како је српском народу, као пра-
вим хришћанима, хлеб тело а крв вино, 
виногради никада у потпуности нису били 
искрчени, што је и саме Турке натерало да 
у обрачун харача поред осмине од пшени-
це, ражи, јечма и других култура, сврстају 
и вино, као данак на вино уновчаној вред-
ности (у акчама – турски сребрни новац).  

Српском народу је тако поред већ уве-
дених намета у осминама прихода уведен 
десетак на вино. У време владавине Кнеза 
Милоша спахије су од сељака на свако де-
сето ведро узимале по две паре, а ту глобу 
називали винарика, у неким крајевима да-
нак од винограда а негде и ђумрук на вино.

Према турском попису из 1586. годи-
не, дакле крајем 16. века, турско задужење 
порезом на вино (винариком) обрачунато је 
на изненађујуће велике количине произве-
деног вина што само потврђује степен раз-
вијености виноградарства, код неких села 
до нивоа искључивог бављења том делат-
ношћу, попут Рогљева са 5.000 литара за 
сваку од 8 кућа. У табели која следи, урађе-
ној по узору на сличну у књизи „Крајина 
вино“, аутора Божидара Благојевића, при-
казане су по насељима количине на које се 
у аспрама плаћао десети део:

Н а с е љ е        

Број 

кућа

Количина 

вина (лит.)   Н а с е љ е 

Број

кућа 

Количина

Вина (лит)

Рогљево  8  40.000 Сиколе  13  18.000

Самариновац  40  24.000 Смедовац  11  18.000

Тамнич  11  24.000 Мокрање  12  18.000

Кобишница   26  24.000 Слатина  22  18.000

Штубик  26  24.000 Уровица  14  15.000

Видровац  27  24.000 Рајац  14  12.000

Ковилово  14  24.000 Буковче  16  12.000

Неготин  37  18.000 Браћевац  9  12.000

Јасеница  28  18.000 Јабуковац  14  12.000

Прахово  20  18.000 Чубра  24  9.000
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У табели нису исказана села са мањим 
количинама вина. На 6.000 литара дестак 
су плаћала села: Бљувановац (Вељково) (6 
к), Поповица (26 кућа), Србово (19 к), Брес-
товац (7 к), Радујевац (16 к) и Братујевац 
(11 к), а са још мањим количинама: Кусјак 
(10 к) 3.000 литара, Речка (4 к) 3.000 литара 
и Карбулово (12 к) 120 литара.

Исти данак се 1741. године у селима 
Крајине и Кључа обрачунавао у ведрима 
вина према величини поседа винограда, и 
то: Горња Врбица - 150 ведара (750 акчи), 
Доња Врбица 300 ведара (1.500 акчи), Рт-
ково 300 ведара, Корбово 1.500 ведара, 
Вајуга 450 ведара, Подвршка 450 ведара, 
Каменица 600 ведара, Грабовица 1.950 ве-
дара, Беговска Ада 75 ведара, Шајна 300 
ведара, Ковилово 450 ведара, Текија 1.950 
ведара, Голубиње 150 ведара, Сип – без 
обавеза, Фетислам 2.400 ведара, Оршава 
– без обавеза, Велико острво 1.500, Ср-
бовлах 500 ведара, Прахово – без обавеза, 
Радујевац 300 ведара, Самариновац 450 ве-
дара, Радин 450 ведара, Мокрањ 600, Ку-
сијак 300, Јасеница 75, Штубик 75, Урови-
ца – без обавеза, Кобишница 450, Буковча 
450, Брестовац 150, Чубра 300, Медриш 75, 
Гојан 150, Смедовац 150, Речка 150, Трњан 
300, Карбулово 150, Рогљево 300, Лацково 
150, Тамнич 300, Шаркамен 75, Јасикова 
150, Копривница 150, Видровац 300, Са-
лаш 300, Логовница 300, М. Каменица 300, 
Сикол 450, Слатина 300, Брза – без обавеза, 
Рајац 150, Брусник 450, Жањево 300, Јабу-
ковац 300, Врадна 75, Висока – без обавеза, 
Роман – без обавеза, Рушан – без обавеза, 
Неготин 2.400 и Короглаш 1.500 ведара. 
(Р.Тричковић).

Ослобођењем од Турака ствари су се 
почеле мењати. Кнез Милош је у својим 
првим намерама настојао да се народ осећа 
слободно и стекне имовнску сигурност. 
У том процесу решавани су имовински 
односи између турских спахија и Кнеза 
Милоша као господара, а онда и кнеза са 
радним народом, како би земља на којој су 
радили постала њихова властита имови-
на. Процес је трајао доста дуго али су на 

крају сви корисници земљишта постали и 
њени власници. У тако ослобођеној Србији 
долази до промене односа према сопстве-
ном раду. Не ради се више код спахија већ 
на властитом имању са својом породицом 
без најамних (феудалних) односа. Тиме је 
високо подигнут мотив за општи развој 
пољопривреде, а у неким крајевима, због 
природних погодности, виноградарство 
постаје примарно занимање. Организована 
производња вина започета је стотину годи-
на раније, у време аустроугарске владавине 
(1718-1739), када је уведено резање мака-
зама а не косиром, а засади лозе подупрти 
су кочевима што до тада није био случај. 
За складиштење вина и ракије почели су 
се уређивати посебни подруми пивнице и 
уредити транспорт вина до откупа од стра-
не Француза, Немаца, Аустријанца и дру-
гих. Међутим, поновним потпадањем под 
турску управу (1739) оно што је започето 
чекало је неко боље време, и оно је са пот-
пуним ослобођењем 1833. године дочека-
но.

О производњи вина, десетак година 
након ослобођења, своје мишљење дао 
је лекар (физикус) Округа Крајинског, др 
Андрија Ивановић, који каже: „Вино које 
по брдима овог среза рађа јесте најбоље у 
целој Србији. Вино које се овде израђује 
јесте племенито и баш прво у целој Ср-
бији, и само је једна штета што јединстве-
но само црно грожђе производе планине и 
што међу грожђем много зачинака има, јер 
ово киселим и густим чини вино, и даје му 
мирис подобан абди. Вино црно неки дуго 
држе под комином, које је тим чудније што 
се вино не поквари и непрокисне, гдекоји 
и одмах оцеде вино и тако добијају здрав 
племенит шилер. Међу обштинама знат-
није су Мокрањска, Брусничка, Тамничка, 
Копривничка, Салашка и Сиколска, а међу 
планинама Висока и Локва и Неготинско 
брдо зване. Виногради ови када је род-
на година могу уродити 7 – 8.000.000 ока 
чиста вина. Заиста 1848. године имали су 
ови људи велику штету када им је баш на 
Велику госпојину лед (туча) све винограде 
потукао“. 
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Према сугестијама Аустријанца (1718-
1739.) те специфичне винске подруме ви-
ноградари Тимочке крајине наставили су 
да граде током 18-тог века, кроз читав 19-
ти падо тридесетих година 20. века. Грађе-
ни су на простору, од Кладова у Кључу, 
до Звездана и Сумраковца у долини Црне 
реке и Грљана у долини Белог Тимока. Ти 
подруми који су данас познати као пивни-
це, у влашким селима називају се пимни-
цама: „Ма дук йн пимицâ“ (Идем у пим-
ницу). Међутим, стари Рајчани тврде да je 
назив пимница творевина богатог српског 
речника, а не влашког, јер они међусобно 
говоре: „ајде да пимнемо по једну“. Пре-
ма мишљењима млађих истраживача (Ана 
Кожицић) „људи источне Србије ове под-

руме називају пимницама, али се због брзи-
не говора одомаћио назив пивнице. Изгле-
да да је дилема решена мишљењем коме 
се, као говорник влашког језика, и лично 
придружујем, да је правилно коришћење 
и једног и другог назива тј. и пимнице, и 
пивнице.

Прве пивнице, како је већ речено, 
грађене су у првој половини 18. века и то 
потврђује тестемент оборкнеза крајинског, 
Илије Карапанџе, сачињен 21. марта 1785. 
године, којим се даје до знања сваком Суду 
Царском или Хришћанском да својим на-
следницима оставља (између осталог) 11 
пивница и 18 винограда (лојза), чију фото-
копију приказујем изворно:

Постоје поуздани записи на основу 
којих је неспорно да се градњи пивница 
од њиХовог настанка приступало веома 
студиозно уз поштовање закона природе. 
Према тим записима пивнице су грађене 
на најпогоднијем месту виноградарских 
реона код којих су у близини постојали 
шумовити предели благо нагнути ка се-
веру. Самим опредељењем виноградара да 
на том простору буду изграђене пивнице 
наступило је неписано, али строго пошто-
вано правило, забране сечења макар и јед-
ног јединог стабла, а свако исушено стабло 
било је упозорење да се најхитније мора за-
садити ново дрво. Разграната стабала окол-
не шуме умањивала су сунчев жар и убла-
жавала високе летње температуре, а вину у 
пивницама одржаваласталну температуру. 

Земљиште за градњу пивница се није 
продавало. Сходно величини винграда до-
дељиван је потребан простор. У прво време 
зидане су од камена, уплетеног прућа или 
од брвана. Зидови од плетеног прућа и бр-
вана, облепљивани су мешавином глино-
вите земље и сламе (плеве). По правилима 
градње улаз у пивницу је био на северној 
страни а зачеље на јужној, укопано до из-
над половине висине зидова. Кров пивница 
чиниле су гредице на којима је наслагана: 
трска, рогоз, сено или слама преко којих се 
набацивала орезана лоза да их ветар не би 
односио. У каснијим временима уместо по-
кривке од природних материјала поставља-
ла се ћеремида. Обзиром да у пимницама 
нема плафона покривка је посебно значај-
на јер поред заштите од падавина има и 
улогу јединог изолатора од спољашње тем-
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пературе. Изнад улаза остављала се повећа 
стреха, а око саме пивнице копан је одгова-
рајући канал за одвођење кишнице.

Старим виноградарима треба одати 
признање за избор локација и поштовање 
начина градње. У доњем, подрумском делу, 
успешно се у равномерној температури од 
8° у дрвеним винским посудама одржавао 
квалитет белог и црног вина. Неке пивни-
це су у горњем делу (на спрату), са једном 
или две мање просторије омогућавале да 
током бербе, муљања и претакања вина, 
дуже време бораве људи, потврђујући на-
родну мудрост да „вино тражи господара, а 
виноград слугу“.

Проучавајући мотив градње и начин 
коришћења пивница (пимница) у виногра-
дарским реонима етонолози су закључили 
да супотпуно идентичне појатама и торо-
вима код сточара, или салаши (кољибе) 
код ратара. Сврха и једних, и других, јесте 
рационално коришћење времена у сезони 
обављања неопходних послова без честих 
одлазака до сопствених винограда, њива 
или стоке, и обрнуто, која по некад могу 
бити удаљена километрима примером ви-
ноградара из Глоговице, Сикола, Луке, 
Трњана, Поповице, Штубика, Карбулова, 
Јабуковца, Уровице и других.

Пивнице у Крајини, Кључу и долини 
Тимока нису биле само мале радионице за 
прављење вина већи нешто више од тога. 
Била су то саборишта младих и старих, 
момака и девојака на лепа дружења и при-
помоћ у раду, берби, превозу, претакању, 
муљању, и све то, у радости, песми, игри 
и весељу. Кажу стари да су бандаши, лау-
тари, и по који усамљени гајдаш уз пратњу 
бубња, добро знали када је време да се 
наштимају инструменти и дођу до пивни-
ца, а када малигани ударе у главу весеље 
траје и до зоре.

Пивница је некада било у скоро свим 
кључким, крајинским и тимочким селима, 
а највећи капацитети виноградарства, ви-
нарства и пивница билису концентрисани 

у самом Неготину и његовом ужем окру-
жењу као трговачком центру. У то нас уве-
рава Бојана Миљковић – Катић, аграрни 
историчар, у свом сагледавању Пољоприв-
реде Кнежевине Србије, 1834-1867, када 
констатује: „У Неготину је 1863. године 
било земљорадника који су имали више од 
једне пивнице. Такви земљорадници има-
ли су имања чија је вредност понекад пре-
машивала 500 дуката, колико су вредела 
имања добро ситуираних трговаца. Били су 
то, успут речено, једини богати земљорад-
ници у градским насељима, што указује да 
се производњом вина и ракије могло добро 
зарадити. Велики број винограда припадао 
је трговцима и занатлијама. Поседовала 
их је већина припадника ових друштве-
них група. Обично су трговци имали већи 
број винограда, већином дваили три, па је у 
рукама 116 неготинских трговаца, на при-
мер, било 198 винограда. Скоро сваки влас-
ник више од једног винограда имао је и пи-
вницу, а један трговац чак три пивнице. И 
већина занатлија у овој вароши (њих 104) 
поседовала је један или два винограда“.

Пропадањем винограда, из више разло-
га, не само због филоксере, растиње је окру-
живало пивнице, које су све више обраста-
ле у коров а онда су постепено напуштане, 
да би их касније њихови власници рушили, 
дрво користили за огрев, а камен и ћера-
миду за зидање других објеката. До данас 
су, у свом изворном народно-градитељс-
ком облику сачуване Рајачке, Рогљевачке 
и Штубичке, а у мањем броју Смедовачке, 
Трњанске, Сиколске и Братујевачке, док је 
преосталих 47 пивничких комплекса пот-
пуно уништено, а где-где нађу се по који 
темељи или какаве руине.

У намери да се сачува сећање на не-
када успешно виноградарство сачињен је 
преглед свих пивница од Кладова до Сум-
раковца у Црној реци и Грљанских у атару 
још јужнијег Грлишта, за које постојеписа-
ни трагови или уверљива и неоспорнасве-
дочења старијих људи.
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Преглед пимница у Тимочкој крајини

1. Кладовске пивнице нису уцрта-
не у картама (Генералштабним из 1894, 
нити ЈНА из 1956.) али их у својој књизи-
помиње Милисав Лутовац, као „највеће у 
Кључком крају у Песковима“. О традицији 
виноградарства посебно занимљив запис 
оставио нам је познати турски путописац 
Евлија Челебија, који је боравећи у Кладо-
ву, 27.08.1666. године, забележио: „Изван 
вароши броја се незна колико имају ви-
нограда и башта“. Нешто сличнобележи и 
Лутоваци каже да у Кладову „земљорадња 
његових становника је поглавито везана 
за винограде у оближњим песковима, где 
готово сваки занатлија, трговац или пра-
ви земљорадник има мањи или већи ви-
ноград“. Поред поменутих винограде су 
имали и Турци који су живели у Кладову 
који су тада давали „племенито бело вино“. 
(Мирослав Д. Милојевић: Развитак земљо-
радње у Источној Србији, Геог. Институт 
„Ј. Цвијић“, књ. 23-1970). А да би сачували 
вино, чему су и служиле пивнице, Лутовац 

је педесетих година прошлог века, у Кла-
дову дошао до поузданих сазнања да су у 
Песковима постојале пивнице и њихову 
локацију уцртао у својој посебно урађе-
ној мапи из које се види да су се налази-
ле средишту комплекса винограда, између 
Кладова и Костола, на око педесет метара 
надморске висине.

Кладово, и њему најближа села, су под 
виноградима имала значајне површине. То 
нам потврђују подаци из пописа, пре поја-
ве филоксере (сушибубе) 1889. године, где 
Кладово има 63 хектара, Вајуга и Мала Вр-
бица по 19, Корбово 136 а Ртково 103 хек-
тара. У средње повољним годинама са ових 
површина би се могло произвости 5.126 
акова вина или 2.920 хектолитара, што није 
могуће употребити само за сопствене пот-
ребе.

2. Подвршке пивнице су се налазиле 
југозападно од Велике Чуке, на месту Прло-
гур, где су некада били виногради, а нешто 
даље на западу, недалеко од В. Каменице, 
на висини од 300 метара је Виноградарско 
брдо. Најстарији житељи села Подвршке, 
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како бележи аутор монографије Подвршка 
кроз историју, Саша Гергинић, говорили 
су да су од својих старих чули како су у 
атар Подвршке долазили житељинајбли-
жих села из доњег Кључа и узимали земљу 
у закуп да би на Кључкој тераси могли пра-
вити квалитетно вино. Традиција виногра-
дарства на подручју Подвршке датира 
од самог оснивања села. Село је пописом 
винограда из 1586. године у три подврш-
ка насеља са 41 кућом (Горње 24, Средње 
13 и Доње 4), код Туракабило задужено са 
харачем од 300 медри вина (1 медра = 12,5 
лит.).

Подвршки парох, Никола С. Кази-
мировић, у „Тежаку“ од 31. јануара 1889. 
године упутио је допис у коме се између 
осталог каже: „Напомињем да се злоглас-
на филоксера уселила и у красне подвршке 
винограде, тако да су већ два три виногра-
да сасвим пропала. Чуо сам да филоксере 
има, и у кладовским, и велико каменичким, 
али нисам видео, а за подвршке ја сам се 
лично уверио (јер познајем винограде зара-
жене из сопственог искуства – пошто су се 
моји виногради на брду Мало-каменичком 
– срез Брзопаланачки - готово сви од фи-
локсере осушили). Осим тога ја познајем 
ту животињицу још и лупом – коју за тај 
посао имам. Ако се та несрећна „хектика“ 
виноградска и даље буде тако развијала за 
7 – 8 година више винограда у Подвршци 
бити неће“

У периоду кога помиње парох Казими-
ровић, Подвршкаје имала 145 кућа са 722 
житеља, од којих је 123 домаћина имало 
винограде, укупне површине 60 хектара. 
У атару села Подвршке постоје топоними 
који својим називом подсећају на историју 
виноградарства, и то су:Пивнички поток 
иВиноградарско брдо.

3. Бордељске пивнице су постојале у 
атару села Бордеља, тим именом назива-
но до 25.2.1898. год. од када је државним 
Указом, по кнегињи Љубици, преименова-
но у Љубичевац. Пивнице су се налазилена 
тромеђи атара Подвршке, В. Каменице и 
Бордеља, у потесу Смрдан, на надмор. ви-

сини од 70 метара. Биле су бордељске и ако 
су од истоименог села удаљене скоро 5 ки-
лометара, а од Велике Каменице само 1.500 
метара која није имала своје пивнице иако 
троструко богатија виноградима. Готово 
је сигурно да је највећи број ових пивница 
припадао виноградарима из Велике Каме-
нице, који су на попису 1889. године под 
виноградима имали 67 хектара, а Бордељ 
25. Претпоставка долази и због запажања 
Андрије Ивановића, који је средином 19. 
века у Великој Каменици приметио, да „у 
овом месту рађа доста укусно вино“. Као и 
све друге пивнице у Крајини, Кључу и до-
лини Тимока, пре појаве филоксере биле су 
у време бербе омиљено збориште власника 
пивница најближих насеља: Велеснице (11 
ха), Велике Каменице (67 ха) и Бордеља 
(25 ха).

4. Грабовичким пивницама су се на 
генералштабним картама из 1894. године, 
називале две одвојене групе пивница: прва, 
у потесу Грабовичоара, на надморској ви-
сини од 170 метара, и друга,у потесу Мали 
прлагор на 97 метара. Пивнице на првој 
локацији су због великог броја винограда 
доста удаљене од насеља те је у толико и 
већа потреба за њиховим постојањем. Ло-
кација ових пивница поред јаког уређеног 
извора и Ибођарског потока, уз то окрену-
та сунцу је изузетно повољна. Све пивнице 
биле су у власништву виноградара Грабо-
вице, а према попису из 1889. године било 
их је 187 са укупном површином од 42 хек-
тара под виноградима.

Приликом обиласка Кључа, трагајући 
за римским утврђењима у саставу Лимеса, 
Феликс Каниц је ове пимнице назвао“вин-
ским подрумима, поред пивничког пото-
ка“, а заправо у атару Грабовице постоји 
топографски назив потеса Пивничка доли-
на. Др Андрија Ивановић је средином 19. 
века, поменуо да се у доњем Кључу произ-
воде „прилична вина, особито неко кладов-
ско бело, доста племенито“.

5. Брзопаланачке пивницесу у атару 
Брзе Паланке, на осунчаном брду Осоаје 
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Сувâји, између потеса Турски виногради 
(65 м) и потеса Стари виногради (130 м). 
Крај пивница пролази Сувајска река. У 
време турске владавине, како примећује 
Момчило Станковић, аутор монографије 
о Брзој Паланци, Турци у Брзој Паланци 
нису били само аскери (војници), већ и 
поседници најбоље земље и винограда на 
сунчаној висоравни изнад варошице којој 
је и данас име Турски виногради.

У време активног коришћења пивница 
Брза Паланка је имала 150 кућа и 43 хекта-
ра винограда, столицу среског начелника, 
мензулану, парохијалну цркву и школу са 
три разреда. Између два светска рата, због 
положаја на средокраћи пута Неготин – 
Кладово и раскрснице за Доњи Милановац 
(преко Мироча), била је јак трговачки цен-
тар на чијим су се тезгама могли равноп-
равно наћи и равничарски и брдско-пла-
нински производи, међу којима је цветала 
и трговина вином. Чувени трговци: Мом-
чило Николић „Гуран“ и Станко Јоновић, 
су у том периоду били власници „пецаре“ 
за прераду хибридног грожђа у дестилат, 
откупљеног од виноградара из Грабовице, 
Купузишта и Брзе Паланке.

6.  Ајдучке пивнице су постојале у 
атару села Слатине на брду Ајдуку, високо 
уздигнутом над Дунавом, на висини од 103 
метара. Нису припадале само житељима 
најближе Слатине већ и мештанима сусед-
них села. То нам потврђује дописник „Те-
жака“ са подручја Неготинске крајине, Пе-
тар А. Јосимовић, тада учитељ у Уровици, у 
коме се каже: „У атару општине слатинске 
имају на месту „Ајдуку“ винограде своје 
сељани из Слатине, Уровице, Мијајловца, 
Купузишта и Мале Каменице са пивница-
ма, из којих никада не сносе вино кућама у 
село, но тамо им пиће стоји, јер то је за трго-
вину одређено, и одатле вуку трговци вино 
највише винарима за Београд“, а кључки 
окружни писар, Илија Пчелар, боравећи у 
Крајини и Кључу, средином 19. века, беле-
жи: „на брду Ајдуку изобиљно и скоро као 
и на Локви племенито вино роди“.

7. Уровачке пивнице су тако наз-
ване иако се налазе наподручју суседног 
Михајловца Саграђене су на богоугод-
ном месту поред великог виноградарског 
комплекса, на вису Ђалу ал маре између 
Уровице и Михајловца, на висини од 190 
метара. Пролазећи туда Феликс Каниц је 
приметио „да му предео изнад Замне из-
гледа као какав велики виноград. Свуда 
су виногради и карактеристичне пивнице, 
читава села винарских подрума, које су 
поједина већа места или неколико мањих 
изградила по 20-30, обично не неком узви-
шенијем месту“. 

Ако данас упитате и најстарије мештане 
Уровице о њиховим виноградима и пивни-
цама сматраће вас неозбиљним. Међутим, 
према напред приказаној табели, сачиње-
ној на основу турског пописа из 1586. го-
дине, неспорно је да су „Хуровчани“, били 
задужени са десетим делом од 15.000 ли-
тара произведеног вина док су пописом из 
1741. године у производњи вина били без 
обавеза.

8. Михајловачке пивнице нису уцрта-
не у Генералштабним топографским карта-
ма из 1894. године те испада да их није ни 
било. Међутим, према сведочењима ста-
ријих људи неколико пивница сезадржа-
ло и било је видљиво све до седамдесетих 
година прошлог века те је неспорно да су 
Михајловачке пивнице постојале, као по-
себно пивничко насеље и биле су најброј-
није утом реону. Налазиле су се на месту, 
по пивницама званом Ла пимњиц и било их 
је преко 200. Пре 1833. године пивнице су 
биле власништво виноградара са Великог 
Острва, јер тада Михајловца није ни било. 
Да је ово тачно потврђује молба попа Гиор-
гија са Великог Острва, упућена Кнезу Ми-
лошу којом у име житеља са острва моли 
за дозволу пресељења читавог насеља у 
Крајину, и то негде близу непокретности, 
које још од прадедова поседују: њиве, ли-
ваде, воденице, винограде и пивнице, од 
којих, како поп Гиоргије пише, иако „седам 
пута поробљени никада од наших добара у 
Крајини нисмо били одвојени, јер наше је 
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било од како је света и земље“. До таквог 
сазнања долази и Каниц и констатује: „Ми-
хаиловац je настао 1833. насељавањем Вла-
ха с румунске обале који су овде поседова-
ли шуме ивинограде. Ово село, утонуло у 
дивне тополе, извози са својом околином 
годишње 10.000 хектолитара вина по ква-
литету сличног шпанском“ (Каниц, 458).

И овом кратком раду посвећеном пи-
вницама треба истачи једну историјски 
важну, а мало познату чињеницу, да је по 
налогу Кнеза Милоша, Стефан Стефано-
вић „Тенка“, сердар крајински са седиштем 
у Неготину, земљиште на коме је изграђе-
но село Михајловац, купио од попа Јована 
из Јабуковца и исто у целости исплатио. У 
свом извештају упућеном из Праова, 15. 
јуна 1833. године (Бр. 351), се дословце 
каже: „Попу из Јабуковца исплатио сам 
земљу, на коју смо Великоострвљане, који 
се до 170 кућа числе, населили, које сам 
село посветио имену Мијаил-бега и проз-
вао МИЈАЈЛОВАЦ“.

9. Каменичке пивнице се тако зову 
само зато јер се налазе у атару Мале Ка-
менице на 230 метара надморске висине, у 
потесу Корњет, а заправо су то каменич-

ко-јабуковачке пивнице у скоро подједна-
ком броју.

Према неким записима филоксера, 
као инсект који је уништио крајинске ви-
нограде први пут је уочена управо у овом 
реону. Наводно, донели су је трговци који-
ма су крајински виноградари у кусјачком 
пристаништу, код враћања празне амбала-
же, запленили брод до исплате вина. Фи-
локсера је заиста ту први пут виђена 1883. 
године, а званични извештај, објављени у 
Тежаку из 1884. године, наводи: „Зараже-
ни су виногради: Јабуковачки, Каменички, 
Михајловачки, Џаневски и Неготински, 
који су местимице и лечени“. Код овакве 
тврдње треба сагледати чињенице да jе 
Филоксера (Phylloxera) из Америке пре-
нета у Енглеску 1833, потом у Француску 
1840. године, а код нас најпре у сремским 
виноградима (1881), смедеревским (1882), 
а у Крајини од 1883–1888. године, у ком 
париоду су уништени скоро сви виногра-
ди. Филоксере је већ било и у близини, у 
суседној Румунији, те треба следити миш-
љење стручњака који тврде да су начини 
преношења бројни а приче о подметању 
скоро да су неумесне. 

Пошто у Јабуковцу није било подес-
ног земљишта за узгој винове лозе, према 
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запису у монографији Јабуковца, аутора 
Др Тихомира Станојевића, наглашено је да 
су своје винограде гајили у Михајловачком 
виногорју у чијем окружењу су Каменичке, 
Михајловачке, Ајдучке и Уровачке пивице. 
Виноградарство у Јабуковцу датира још из 
16. веку када се производило по 12.000 ли-
тара вина годишње. Према попису имовине 
из 1863. године двојица домаћина поседо-
вала су 45.000 чокота (Стеван Казимиро-
вић 30.000 и Станоје Живковић 15.000), а 
по попису из 1889. године, од 794 кућа, 111 
их је имала винограде, укупне површини 
20 хектара или 18 ари по једном домаћин-
ству.

Никола Ст. Казимировић, својим допи-
сом у Тежаку (1889.), као парох подвршки, 
извештава: „Познајем винограде зараже-
не из сопственог искуства – пошто су се 
моји виногради на брду Мало-каменичком 
– срез Брзопаланачки – готово сви од фи-
локсере осушили. Осим тога ја познајем 
ту животињицу још и лупом – коју за тај 
посао имам“. Протојереј Никола Казими-
ровић, учитељ и свештеник из Јабуковца, 
неко време посланик, својим извештајем 
потврђује како се ширила филоксера у ми-
хајловачком и кључком виногорју, где су 
се налазиле пивнице великог броја Јабу-
ковчана и најзад да је Никола син Стевана 

Казимировића, на попису имовине из 1863. 
године приказан као власник 30.000 чокота 
и три пивнице у малокаменичком потесу 
на граници атара Јабуковца и Мале Ками-
нице.

Боравећи у овом виногорју Каниц је 
забележио: „Идући једним пољским путем 
даље уз Скошку, дошао сам до Јабуковца, 
највећег и захваљујући виноградарству 
најбогатијег места у горњем току ове речи-
це. Нажалост, и тамо је стигла опасна фи-
локсера, која је од 1887. уништила око 200 
ланаца винограда“. Успут Каниц је обишао 
неке од пивница а једну скицирао и потпи-
сао као Јабуковачку, али је, како сам каже, 
скица израђена у Каменици.

10. Дупљанске пивнице изграђене у 
атару села Дупљане, у потесу Черет, на 
250 метара надморске висине, служиле су 
виноградарима овог села којих је, по попи-
су из 1889. године, било 147, који су под 
виновом лозом имали укупно 40 хектара. 
Према попису имовине из 1863, у Дупља-
ну је евидентирано 94 пивнице и 253 малих 
винограда, површине 396 мотика, што је 
заправо 23 хектара (1 мот. = 0,58 ха). Тре-
ба ипак претпоставити да од 94 пивнице, 
одређени број није био на Черету, већ у 
склопу окућница у видуподрума,под стам-

Каницова скица једне пивнице
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беним или економским објектом, што је 
случај у Прахову и Самариновцу, који 
су поседовали винограде у реону Ђеврина, 
били познати по добором вина а нису гра-
дили пивнице на Ђеврину већ као засебне 
економске зграде или као подруме у својим 
двориштима.По казивању старијих људи, 
због близине пристаништа у Кусијаку и Ра-
дујевцу пивнице им нису ни требале.

Према сећању Душана М. Брзуловића 
из Прахова, у време вађења немачких бро-
дова из Дунава (1945–1948), припадници 
совјетске државне пловидбе су долазећи 
ретко виђеним амфибијским возилом, ди-
ректно са средине Дунава, у потрагу за 
вином и ракијом, у пивници његовог оца 
Марина, вукући ракију цревом директно 
из бурета, у самој пимници попадали су и 
нису излазили све док се нису истрезнили.

11. Џањевске пивнице су изграђене од 
дрвене грађе у лепом природном амбијенту 
у потесу Фаца, недалеко од познатог изво-
ришта Болборош, на висини од 72 метра. О 
Џањевским пивницама постоји запис Ми-
нистарства финансија из 1849.године, у 
коме се каже: „да су се у селу Џањеву (ок-
руг крајински), 18. јуна увече 104 пивнице, 
с бурадима, бачвама и кацама пуне ракијом 
и вином запалиле, и протеравши ватром, 
дуж улица, како су пивнице поређане биле, 
то су изгореле, од куда су се житељима, 
како Неготинским, тако из оближњих села 
штета од 600-700.000 гроша причинила, 
узрок причињења ове ватре не зна се“ (Др-
жавни архив, фасцикла 9, бр. 1). 

Ако је џањевске пивнице 1849. године 
захватио пожар са великом материјалном 
штетом из пописа имовине 1863. године 
види се да су виноградари овог села за 15 
година успели да санирају последице по-
жара јер је од 324 кућа, винограде имало 
245, са чак 249 пивница. Малих винограда 
пописано је укупно 1.217, у површини од 
1.713 мотика или 99 хектара, да би 25 годи-
на касније, тј. 1889. године Џањево имало 
425 кућа од којих је 404 виноградарских са 
површином 130 хектара са 130.000 чокота.

У реону Џањева је до 1846. године 
поред познатог пристаништа на Дунаву у 
коме се обављала трговина сољу, петро-
лејом и вином, постојало је и насеље Кусјак 
са 70 кућа.Доласком великих бродова у 
Кусјаку и Радујевцу празниле су се пивни-
це а испражњена бурад, бачве и каце одмах 
спремале за наредну сезону. Са изградњом 
пруге и пристаништа у Прахову, истовар и 
утовар вина и ракије обављао се на желез-
ничким станицама од Прахова до Зајечара 
а пристаниште у Кусјаку све више губило 
своју повлашћеност да би најзад престало 
са радом и ако је било повезано пругом до 
Прахова. Упоредо са пристаништем на-
пуштано је и насеље Кусјак, тако да у њему 
више није било ни кућа ни становника. Ос-
тала су само празна зидана складишта, по-
рушена са изградњом ХЕ „Ђердап 2“. 

Са престанком рада кусјачког приста-
ништа и исељењем насеља остала је и дуго 
била у функцији пецара за прераду хибрид-
ног грожђа и дефектних вина у разне врсте 
алкохола јачине 55-60°, који се извозио у 
Совјетски Савез, а производило се и вино 
„брондвајн“ од 23 малигана искључиво за 
немачко тржиште.

12. Видровачке пивнице су постојале 
на Будану, као северном делу висоравни 
Боњинац, која се протеже од Штубичких 
пивница до Видровца. Са надморском ви-
сином између 240-300 метара, идеалном 
за добар род винове лозе, широки плато 
Боњинца био је прекривен штубичким, ја-
сеничким, видровачким и бадњевским ви-
ноградима и пивницама. На видровачким 
пивницама је постојао извор добре воде и 
запис на који се на Светог Јована Богосло-
ва, као заштитника видровачких виногра-
да, вина и пивница долазило са литијама, 
молитвама, песмом и игром. У овим пивни-
цама своју ракију и вино чували су само 
видровачки виноградари, који супрема 
подацима из Државописа 1884. године, у 
пуном роду поседовали 155 хектара вино-
ве лозе са 150.000 чокота, те су заједно са 
Рајцем, Мокрањем, Кобишницом, Буков-
чем и Речком представљали највеће произ-
вођаче вина у Крајини. У време процвата 
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винарства у Крајини, пре филоксере, сва-
ка виноградарска породица у Видровцу у 
пивницама је чувала по 900 литара вина. О 
нападу филоксере на видровачке винограде 
писани траг оставио је неготински трговац 
Јован Мишић, који у допису листу Тежак 
из 1884. године, наводи: „Филоксера дође 
и нама у госте. Показа се и у нашем месту 
одмах испод Чоке и у месту Врелу. Врело 
се зове више Сандулове чесме а Чока је се-
верно од Бадњевски пивница к Видровцу, 
одма више извора Чамара а прозваном Бор-
бороша. Ову ће заразу у јесен после бербе 
стока да разнесе по свим виноградима и 
тако за неколико година виногради ће се 
утрти код нас и наше славно вино него-
тинско спомињаће се али га пити неће-
мо“.У атару Видровца постоји топоним 
Нерезеине (према предању крај у коме су 
постојали виногради). 

13. Штубичке пивнице су до да-
нашњих дана сачуване на потесу Чесма, 
потесу који и данас има уређене две чесме 
са добром водом. Назване су штубичким 
иако од Штубика удаљене преко 15 кило-
метра, прелазећи кроз читав атар Јасеница 
да би дошли до својих пивница. Штубичке 
пивнице нису, као што народ говори, у ата-
ру јасеничком нити карбуловском, већ на 
својој катастарској општини „Штубик 2“, 

у Катастру непокретности устројеној 1937. 
године по амандману посланика Др Радо-
вана Казимировића.

На срећу ове пивнице не треба посеб-
но описивати јер су сачуване до данашњих 
дана и за разлику од других, следи им рес-
таурација и очување као примера нашег 
народног градитељства. Од 200 штубичких 
пивница, колико их је у најбољим дани-
ма крајинског виноградарства било, мањи 
број их је био у власништву виноградара из 
Шаркамена и Јасенице.

Штубичких пивница је данас око 20, 
од којих су две реконструисане, пет је не-
активних и 17 урушено. У интересу њихо-
вог очувања 1980. године проглашене су 
споменицима културе, а већ 1983. године 
сврстане су у категорију културних добара 
изузетног значаја. Од 2010. године, са пи-
вницама у Рајцу и Рогљеву, припадају ком-
плексу „Неготинских пивница“ уписаних у 
листу светске културне баштине UNESKO. 
У већ начињеним пројектима њиховог очу-
вања као споменика културе прави назив 
би могао бити „Крајинске пивнице“, јер су 
као такве од давнина биле познате широм 
Европе, што је и логично ако се има у виду 
да су неготинске биле само Бадњевске и 
Братујевачке, а све остале познате суса 
имена насеља у коме се налазе: Рајачке, 
Рогљевске, Речанске, Тамничке итд. 

Штубичке пивнице некад (Фото: Т. Станојевића, књ. 2) 
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14. Јасеничке пивнице су према ус-
меним предањима постојале на две лока-
ције, обе на западној страни Липоваче, на 
пространој висоравни Боњинац, на којој 
су своје место под сунцем пронашле шту-
бичке, видровачке и бадњевске пивнице. 
Према наводима у монографији Јасенице: 
„Пивнице су се налазиле на десној страни 
Јасеничке реке, наспрам Селишта, у захва-
ту пута према Боненцу. Оне су биле налик 
садашњим Штубичким пивницама, које 
још увек одоловају зубу времена“. Над-
морска висина, као битан фактор у гајењу 
винове лозе на описаној локацији је 260 ме-
тара. Друге се пивнице у монографији села 
не помињу. 

Потпуно је сигурно да су виноградари 
Јасенице до својих пивница често морали 
прелазити преко бујичне Јасеничке реке, 
сабирнице водених токова са падина Дели 
Јована, у јаким налетима подизала ниво 
воде у Неготинском риту угрожавајући и 
Неготин. И поред опсежних радова на из-
ради канала за скретање тока Јасеничке 
реке према Србову, 1932. године не могу се 
заборавити велике поплаве из 1940, 1956. 

1961. године, посебно она из 1940. године, 
када је читав град Неготин био под водом 
осим неколико острвца у вишим деловима 
вароши (Б. Благојевић, 2005).

Колико је справљање доброг вина зна-
чило вредним Јасеничанима најбоље по-
казују подаци пописа винограда из 1871. 
године када је евидентирано 750 мотика 
винограда (44 ха), или 1889. године са 90 
хектара. У време процвата виноградарства 
у Неготинској Крајини, Јасеница је једно 
од ретких села где куће без винограда није 
било. Свака од 200 кућа имала је просеч-
но 45 ари винове лозе или по 450 чокота. 
Колико су Јасеничани били добри винари 
показују подаци по којима су производили 
више вина од неких села са већим површи-
нама. Тајна успеха лежи у близини вино-
дељске (пољоприврене) школе и практи-
чне примене савета најбољих стручњака 
виноградарске струке (професора) у самом 
залеђу Манастира Буково и потесима у 
непосредној близини: Каменац, Вражија 
бара, Јаворовац, Старо селиште и Боне-
нац (Стојимировић,2012).

Штубичке пивнице данас (Фото: Тур. орг. Неготин)

---------ооОоо----------
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Део генералштабске карте из 1894. (Дигитална НБС)

ПИВНИЦЕ У АТАРУ СЕЛА КАРБУЛОВА
(прилог Славољуба Станковића)

Карбулово је село са богатом виногра-
дарском историјом. Године 1784. Митесер, 
аустријски ухода пред Кочину крајину, 
бележи да су „између Карбулова и мана-
стира Буково непрегледне површине под 
виноградима.“ Писани траг о гајењу вино-
ве лозе у Карбулову постоји и у попису из 
1834. године а до појаве филоксере Кар-
булово је препознато као једно од изразито 
виноградарских села Неготинскe Крајинe. 
Томе су нарочито допринели повољни ус-
лови за гајење винове лозе у источном делу 
сеоског атара који је био део тадашње ви-
ноградарске зоне Неготинске Крајине.

Како је традиционална прерада грожђа 
у вино везана за пивнице (пимнице), објек-
те у којима се то радило, и у атару села Кар-
булова су постојали такви објекти. У време 
успона виноградарства Неготинске Краји-
не, од средине 19. века, мештани села ближе 
планини Дели Јован подизали су своје ви-
нограде и пивнице у виноградарској зони. 

Истражујући привреду Неготинске Краји-
не географ академик Милисав В. Лутовац, 
вероватно због недостатка времена да уђе у 
све појединости, у својој студији Неготин-
ска Крајина и Кључ наводи погрешан по-
датак да су своје винограде имали (између 
осталих) „...Штубик у Карбулову; Кар-
булово, Јасеница, Чубра, Сиколе, Трњане 
и Поповица у Омачким Пивницама.“ Овај 
погрешан, заправо само делимично тачан, 
податаккасније су посредно или непосред-
но преузимали многи истраживачи и хро-
ничари (Душан Масловарић, Тихомир Ста-
нојевић, Божидар Благојевић, Александар 
Симић...) те смо дужни да укажемо, да је 
Јасеница имала пивнице у свом атару, ис-
точно од села, са десне стране Јасеничке 
реке, насупрот Селишту, на путу за Боне-
нац. Штубик је подигао своје пивнице у 
данашњем атару Штубик 2, који је најве-
роватније издвојен из атара села Јасеница. 
На Омачким пивницама своје винограде и 
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пивнице су имали: Сиколе, у атару Сиколе 
2, и Трњане, у атару села Карбулова. Чубра 
је имала пивнице у свом атару. Карбулово 
и Поповица су своје винограде и пивнице 
имали у посебном комлексу ближе Кар-
булову. Према томе, у атару села Карбуло-
ва своје пивнице су имали мештани Кар-
булова и Поповице, ближе селу, и Трњана, 
на Омачким пивницама.

1. Карбуловске и Поповичке пивни-
це, иако мало одвојене, чиниле су једин-
ствен комплекс. Налазиле су се на рељеф-
ном узвишењу источно од Карбулова, 
између Бостаништа, Крушара, Бугарског 
гаја, Богутавца, Турских њива и Водица. 
Старије, Карбуловске пивнице, налазиле 
су се јужно, са десне стране земљаног пута 
који од села води ка Турским њивама, а 
млађе, Поповичке, северно, са леве стране 
поменутог пута. За потребе прања буради 
и других посуда вода је најпре коришће-
на са оближњег извора Водице, а касније 
је ископан и бунар у исте сврхе. И данас 
старији мештани Карбулова памте „По-
повички пут“ којим су мештани овог села 
долазили у своје пивнице, а који је ишао 
од Трњана преко Црног потока, Горуња, 
Ливаћке, Средине села и Бостаништа. Го-
тово све пивнице, и карбуловске, и попо-
вичке, биле су од дрвене грађе. Као пивни-
ца од камена остала је поуздано упамћена 
само једна поповичка. Доласком филоксе-
ре у Неготинску Крајину виноградарство 
у Карбулову је замрло и никад више није 
обновљено у обиму у којем је било, а пи-
внице су препуштене зубу времена. Како 
нису биле у функцији, чак нису уведене 
као објекти ни у катастарске књиге у вре-
ме премера земљишта пред Други светски 
рат. На пивнице и на златно доба виногра-
дарства успомену чувају топоними Старе 
пимнице („На старе пимница“), на месту 
карбуловских, и Пимнице („На пимница“), 
на месту поповичких пивница, као и, данас 
заборављени, топоним Садови (садови - 
млади засади винове лозе).

2. Трњаске пивнице („Трњанске пим-
нице“) налазиле су у делу карбуловског 

атара западно од атара Сиколе 2, уз грани-
цу са чубарским атаром. Заједно са млађим 
сиколским пивницана чиниле су комплекс 
познат као Омачке пивнице („На мачке 
пимница“) које су назив добиле по нес-
талом селу Хомац, из 16. века. Трњанске 
пивнице су биле од дрвене грађе и након 
доласка филоксере, крајем 19. века, и њих 
је задесила иста судбина као и карбуловске 
и поповичке, и што се тиче пропадања, и 
што се тиче увођења у земљишне књиге. У 
говору мештана Карбулова Омачке пивни-
це су означене изразом „На мачке пимни-
ца“, али се некад прави разлика па се чују 
и топоними „На Трњанске пимница“ и „На 
Сиколске пимница“.

3. Поповичке пивнице својом наме-
ном јако су налик Штубичким. Смештене 
су у атару села Карбулова, удаљене 15 ки-
лометара од Поповице а ипак у народу по-
знате као Поповичке. И њима су пивнице 
ближе Неготину служиле као коначишта 
када су са делијованских брда у пазарне 
дане долазили у Неготин. Сточарство им 
је одувек било примарно али их је тежња 
за допунским зарадама уноснијим виногра-
дарством нагнала да по угледу на крајинске 
сељаке своје умеће опробају и на бољем 
земљишту од оног каквог су имали у свом 
брдовитом атару. Ефекте од виноградарс-
ког рада брзо су схватили и зато сваке го-
дине засаде винове лозе увећавали.

Поповичани су као добри винари још 
1586. године са 26 кућа, колико их је у 
Поповици тада било, Турцима годишње 
плаћали новчани данак на 6.000 литара 
вина док су на попису из 1871. године има-
ли 208 виноградских мотика, односно 21 
хектар винове лозе. Од прадедова којима 
дакле винова лозаније била непозната, у 
атару Поповице данас постоје подсећања 
у сачуваним топонима Нерезине, места где 
су некада постојали виногради.

4. Бадњевске пивнице су постојале 
недалеко од Неготина на источним стра-
нама висоравни Боњинац, у потесу Бадње-
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во, због чега и носе такав назив. Грађене 
су на надморској висини између 200 мета-
ра углавним окренуте сунцу. У средишту 
пивничког насеља било је јаких извора 
добре воде из којих се водом снабдевао и 
Неготин. Због близине вароши виногради, 
вино, ракија и пивнице су најчешће биле на 
оку стручних лица, трговаца и намерника с 
пута Кладово – Неготин – Зајечар. Ниједна 
пивница није сачувана иако је највећи број 
припадао Неготинцима а мањи винограда-
рима Буковча и Кобишнице. 

О неготинским пивницама некадашњи 
окружни физикус, Др Андрија Ивановић, 
каже: „Око Неготина пивница има на два 
места, на восточној страни зову се Бадње-
во а на западној Братујевац оба ова места 
богата су лепим водама али се оне овде 
само за испирање судова употребљавају. 
Ово су два места где Неготинци бриге за-
борављају, и оба су лепим церовима омеђе-
на. За чудо је заиста како ови људи остају 
при старом обичају за пивнице надземне 
одаје градити, а не подземне подруме, који 
такође не би више трошка стајало, а за сох-
роњење вина много би сходније било. На-
дежда је да ће у скорије Неготинци увиде-
ти потребу како треба лети од жеге, а зими 
од мраза чувати племенито њихово винце, 
коме у Србији равнога није“.

Због близине самог Неготина бадњев-
ским пивницама су се бавили лекари, апо-
текари, писари и учитељи, а посебно тада 
малобројни стручњаци агрономи. Један од 
таквих је и Милутин М. Савић, управитељ 
винодељско-воћарске школе у Букову, који 
је пре службовања у Букову 1874. дошао у 
обилазак „винодеља крајинских“ и забеле-
жио: „Бадњевски виногради с пивницама 
леже врло пријатно положени па отуда а 
и стога што беше недеља, беше се слегло 
млого света, те се неки одмараху ту у ле-
пој хладовини, покрај врло добре воде што 
јури у великој маси из чесме, а неки опет 
спремаху за наступајућу бербу судове и оп-
ремаше по пивницама. Пивнице бадњевске 
то су слаби кућерци лепом олепљени, све 
поређани у ред, као ушорено село. Ужур-
баност која сада и уопште с јесени овде 

влада, престане одмах чим се виногради 
оберу, и нико овде не станује, осим што 
погођени чувари морају надгледати да се 
штогод неби покрало“. 

Краћи опис Бадњевских пивница, дао је 
и Феликс Каниц, долазећи до њих у пратњи 
окружног инжењера Павловића,који је 
пројектовао пут до Бадњева, у коме Каниц 
каже: „У свежој хладовини дивне храстове 
шуме кроз коју смо пролазили око водо-
водног резревара живописно је груписано 
готово 200 пивница, где се чува неготин-
ско вино, које по јачини не заостаје за ви-
ном из јужне Шпаније. Пивнице већином 
имају један спрат уређен за становање и 
бар један грањем и заставама украшен чар-
дак, са кога се довози вино, весела песма 
виноградара и коло младежи око ватари 
могу гледати и слушати до дубоко у ноћ. 
Има породица које за време бербе бораве 
овде и по месец дана – јер берба се по не-
кад толико отегне – и узајамним посетама 
и гошћењем скраћују себи време. Берби се 
радује и старо и младо, њоме се завршава 
круг светковања у природи, у чему Србин 
нарочито ужива. Даље се серпентинама, 
које воде на југозапад, иде кроз штубичке 
пивнице, путем саграђеним за рат 1876, ка 
пространој висоравни.“ 

На крају свих прича о бадњевским пи-
вницама треба додати инародну изреку: 
„Зацрвенео се као бадњевски врг“, а одно-
си се на особе која се од стида или срџбе 
зацрвене у лицу, а бадењевски врг се јаком 
црвеном бојом зацрвени због честе употре-
бе посетилаца и винарских трговаца.

Хатишерифом из 1833. године у ос-
лобођеној Србији сељацима није признато 
потпуно право својине на земљи коју су 
до тада обрађивали и сматрали је својом 
баштином. Кнез Милош је увек сматрао 
да ко земљу обрађује њему и припада, али 
правно формално за то није било тапије. 
Ипак, упркос свим заврзламама, сеоска га-
здинства су де факто у потпуности распо-
лагала имањем кога су обрађивала. Пример 
за то је јавна продаја пивнице на Бадњеву, 
Стане Мијајла Пепића, од слабог мате-
ријала, од 18.02.1876. године, ради напла-
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те дуговања неготинском трговцу Крсти 
Стојковићу.

5. Братујевачке пивнице или пимни-
це села Глоговица, изграђене су у неготин-
ском атару, у потесу Братујевац, распо-
ређе лево и десно од Каменичког потока, 
у подножју познатог виногорја Чубарска 
коса, на надморској висини од 170 метара. 
У старом пимничком насељу има неколико 
сачуваних и две-три обновљене, чији влас-
ници нажалост нису водили рачуна о ау-
тентичности већ о потребама за леп провод 
о викендима и празницима те су то данас 
викендице а не пимнице. 

У монографији „Глоговица у слици и 
речи Јордановој“, казивач деда Јордан Ј. 
Павловић из Глоговице каже: „Наши Гло-
говичани су имали сви винограде и пивни-
це у Братујевцу, део још од времена дос-
ељавања. Док су били стари виногради с 
пролећа се ишло на резидбу и окопавање, 
па преко лета опет, па у јесен на бербу. 
Брали су у кацама са металним обручима, 
увече спуштали до пивница на колима са 
дрвеним осовинама и неокованим точко-
вима. Сипали су у бачве са металним об-
ручима. Гозбе на све стране, игра коло. 
Комина се пекла у пролеће, а онда су ота-
кали и вино, а вино им је било као млеко: 
„Ка кйнд је лапће ферт“ (Као да је млеко 
кувано). За Божић и зимске славе, као и за 
Покладе и за Ускрс, долазили су с коњи-

ма за вино, скоро свака кућа је имала коња, 
самар и фучије. Путовали су у групама од 
пет-шест, који славе Светог Николу, који 
Светог Јована итд. У Мириној шуми су од-
марали коње, јер после крећу узбрдо“. 

Захваљујући старим Глоговичанима 
њихове пимнице су у катастру непокретно-
сиуписане у оквиру посебне Катастарске 
општине „Глоговица 2“, и ако Глоговица 
административно припада граду Зајечару. 
Таквој околности допринео је у парламенту 
Краљевине Југославије,народни посланик, 
Влајко Казимировић из Јабуковца, пред-
ложивши на седници од 7. фебруара 1937. 
године амандман:“Општина штубичка, 
Срез брзопаланачки, и Глоговица и Сико-
ле, Среза крајинског, Бановине моравске, 
своја земљишта уЈасеници и Чубри Среза 
неготинског Бановине моравске, водиће у 
својим општинама као атар број 2“.

Од старијх људи у Глоговици и Сиколу 
могла су се чути уверења да је најпогод-
није земљиште за узгој винове лозе у атару 
Неготина, места где се и данас налазе бра-
тујевачке и омачке пивнице, купио власник 
рудника Русман, Ђорђе Вајферт, у замену 
за 250 хектара земљишта које је трампио 
са мештанима Сикола и Глоговице. У ка-
тастару непокретности општине Неготин и 
данас се земљиште у Братујевцу и око не-
кадашњих Омачких пивница води у посеб-
ним катастарским општинама: Сиколе 2 и 
Глоговица 2. 

Пивница у Братујевцу (Из књига: „Крајина-вино“ Б. Благојевић и „Глоговица у слици и 
речи“ Ј. Павловића)
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О увођењу две посебне катастарске 
општине највеће заслуге треба приписати 
народном посланику Влајку Казимиро-
вићу из Јабуковца, по чијем амандману је 
Народна скупштина Краљевине Југосла-
вије допунила до тада важећи закон, чија 
допуна гласи: „Општина штубичка, Срез 
Брзопаланачки, и Глоговица и Сиколе у 
Срезу крајинском, Бановине моравске, 
водиће у својим општинама као атар 
број 2“. Русман, брдо (621 m) изнад с. Гло-
говице, делом под обрадивим земљиштем, 
делом под ливадама, пашњацима и шумама 
СА. Ту се налазио рудник злата, експлоа-
тисан у доба Римљана и у средњем веку. 
Године 1896. концесију за експлоатацију 
добио је Ђорђе Вајферт. Годишње је вађе-
но 150 до 200 килограма злата.

6. Радујевачке пивнице су постојале у 
потесу Селиште, на микролокацији Пивни-
це (ла Пимиц) које датирају још из 18. века. 
Лако је могуће да су изграђене на локацији 
једног од претходна три старија селишта 
(касније уједињена у данашњи Радујевац). 
По сећањима Љубише Панића (89. г.) и 
предању његових прадедова, радујевачке 
пивнице су биле место окупљања радно 
способног становништва из скоро свихви-
ноградарских кућау време рада у виногра-
дима и бербе, али и након тога. На радује-
вачким пивницама постојале су чак три 
касапнице и све веома успешно пословале, 
а игранке и народна весеља одржавала су 
се сваке недеље. 

На попису из 1871. године Радујевац је 
имао 1.075 мотика винограда што је запра-
во 62 хектара, а 1889. године, 379 кућа од 
укупно 463, имало је 83 хектара што прет-
поставља да се број пивница у том пивнич-
ком насељу кретао између 150-200 пивни-
ца.

Све до Другог светског рата у Радује-
вцу је постојао обичај да се недељом ујутро 
одлазило на пивнице ради снабдевања до-
маћинстава мањим количинама вина и 
ракије, а посебно дан пре одређених свет-
ковина о верским празницима, а посебно 

сеоске славе Спасовдана када су се у по-
ворци са литијама и свештеником обилази-
ли записи у пољу, а код последњег записа 
у пимницама (пимиц), резао се колач (до-
маћина славе) и организовао колективни 
ручак. Славље се завршавало општенарод-
ним весељем до касно у ноћ. 

Због прања буради и других судова, 
било је више бунара (централни од каме-
на постоји и данас), док су остали са др-
веном основом изгорели у новије време са 
паљењем стрњика. Вода се извлачила на 
ђерам (ку кумпанâ). Пивнице су напуште-
не не због филоксере, јер како говоре ста-
рији мештани, она на песковитом терену 
око Радујевца и Прахова није имала згодно 
станиште, већ због рушења највећег броја 
пивница током изградње канала за регула-
цију Јасеничке реке и исушивања Неготин-
ског рита (1932). Остаци неких од пимница 
били су видљиви све до шездесетих година 
прошлог века, а на самониклу винову лозу 
у потесу Пимница (Пимиц) наилази се и да-
нас. 

Старији Радујевчани са поносом го-
воре да винограде нису имали само у Ра-
дујевцу већ и на Високој и Ђеврину, између 
Самариновца и Душановца. Да су међу 
височким пивницама имали своје пивнице 
сведочи један немили догађај током мо-
билизације наше војске пред Турски рат, 
1877/78. године, објављен у листу Само-
управа, 28.12.1881. године, у коме су изне-
те оптужбе да је „наша мобилисана војска 
приликом логоровања провалила у пивни-
це, источила вино и поразбијала бачве, а 
пиће онако на земљу у поток пуштено“. 
Службено лице у поступку утврђивања 
виновника овог догађаја наводи: „Многа 
лица из Мокрања, Србовлаха, Бљуванов-
ца, Кобишнице, Буковча, и Радујевца још у 
почетку 1878. године, жалила су се власти 
да су им пивнице у Високи при логоровању 
војске те године поразбијане а вино од вој-
ника источено па су тражили да им се ште-
та плати“.

Радујевачке виноградаре и пивнице је, 
како сами кажу, Бог посебно погледао 1888. 
године, када је недалеко од њихових пим-
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ница саграђена последња железничка ста-
ница на Белгијској прузи са Брикетницом и 
логично насталим теретним паробродским 
пристаништем преко кога су своја вина, го-
тово из самих пимница, товарили у само-
ходне бродове винарице и извозили заједно 
са винарима из читаве Тимочке Крајине.

У периоду после Другог светског рата 
површине под виноградима су радујевач-
ком виногорју увећане начак 400 хектара, 
из којих су сваке године „Крајина вину“ 
у Неготину испоручивали по 500 вагона 
грожђа.

7. Србовлашке пивнице су смештене 
у виноградарском комплексу на Буковачан-
ском брду, нависини од 50 метара. У вре-
ме интензивног коришћења пивница ради 
смештаја вина, Србовлах је било насеље са 
137 кућа а винограде је имало 122 домаћин-
ства на површини од 79 хектара. Годишња 
производња вина кретала се око 5.000 ако-
ва што је заправо 2.850 хектолитара. Од 120 
винодељских кућа највећи број је пимнице 
поседовао на брду изнад села, не тако дела-
ко од села, али је њихових пимница било и 
на другим локацијама, међу радујевачким 
у њима блиском потесу Селиште поред не-
кадашње железничке станице на белгијској 
прузи и дунавског пристанишаали и међу 
височким на брду Висока у близини Бљува-
новца сада Вељкова. Као и код других села 
и у Србову се о празницима славило на пи-
вницама до којих се на сеоску славу такође 
ишло у поворку са литијама, а све се завр-
шавало на пивничком тргу код записа. Све 
су пивнице тада биле отворене, свако је се-
део уз своју богату софру. А после ручка 
узајамне посете, пробе вина и премштање 
музичара од пимнице до пимнице све до 
општег народног весеља до касно у ноћ, а 
понекад се то понављало и у наредни дан. 

8. Омачке пивнице смештене су на 
изворишту Омачког потокау потесуЧу-
барска коса, на висини од 240 метара, 
у залеђини манастира Буково и вино-
дељско-воћарске школе, а изградили су 

их виноградари удаљеног Сикола који у 
свом атару, подно Дели Јована нису има-
ли погодно земљиште нити одговарајућу 
климу за квалитетније узгајање винове 
лозе. Данас се у катастарском операту не-
покретности општине Неготин, земљишта 
у ширем појасу око ових пивница води као 
Катастарска општина „Сиколе 2“. Омачке 
пивнице нису припадале само мештанима 
Сикола јер су ту своје пивнице имали и 
мештани: Карбулова, Јасенице, Чубре, Си-
кола, Трњана и Поповице. (Бојана Миљко-
вић Катић, 166).

O овим пивницама своја сећања нам је 
1886. године оставио један од бољих срп-
ских учитеља тог времена, Срдан Новако-
вић, који описујући живот људи у Сиколу, 
каже: „Готово сваки има – изван села и се-
оске утрине свој тор где му борави стока и 
један део чељади. Торови су – како који да-
леко од села ¼,½,¾ сата. Исто тако имали 
су – опет, готово сви, винограде, више Не-
готина, код Јованчине чесме. У средини ви-
нограда имали су пивнице, где им је стаја-
ло вино (подруми). Уз пивницу имали су 
шталу, за стоку и собу за преноћиште....“, 
а др Цветко Костић, професор на Фило-
зофском факултету у Београду, нам је у 
својим социолошким испитивањима Бора 
и околине из 1962. године, помогао да саз-
намо, како су, и на који начин, Сикољани 
продавали своја врло квалитетна вина. Др 
Костић бележи: „У Бору је доста људи још 
од раније у алкохолу тражило олакшање и 
утеху од тегобног живота. То су им омо-
гућавале кафане и сељаци из крајинског 
села Сикола, који су редовно доносили у 
својим дугачким бурадима („фучијама“) и 
на самарима, својих коња, доста јефтиног 
вина. Сиколски „фучијари“ су долазили у 
групама („караванима“) и знали су оне који 
су „стали на плату“, па су им давали вино 
и на кредит ако нису имали новца да га од-
мах плате“. 

9. Чубарске пивнице у атару истоиме-
ног села изграђене су поред самог Омач-
ког потока са чесмом на супртоној страни. 
Смештене су недалеко од села тако да си-



122

РАЗВИТАК БР. 265

гурно нису већих размера ради смештаја 
или ноћења. Према казивањима старијих 
мештана биле су видљиве на излазу из села 
лево од главног пута за Неготин. Чубра је 
од најстаријих времена позната као вино-
горска област окружена виноградима и пи-
вницама. У залеђу је манастира Буково и 
винодељско-воћарске школе, те је сасвим 
јасно откуд потиче знање и искуство у ви-
нодељској делатности. У периоду најбољих 
дана винарског подрума „Крајина вино“ у 
Неготину Чубра је била окружена великим 
плантажом винограда познатом као „Бу-
ковско златно брдо“.

10. Речанске пивнице су постојале из-
међу Великог и Малог Балановца, у поте-
су Бачевине, на надморској висини од 210 
метара. Речка је међу крајинским селима 
означена као виноградарско село, у коме 
је гајење винове лозе, справљање вина и 
ракије било превасходно занимање, што 
не значи да су ратарство и сточарство за-
немарени. Пивинице у Речкој су зидане на 
најподеснијем месту у горњем делу реч-
канског виногорја, поред пута Неготин – 
Речка и ако од селаудаљене пет километа-
ра. У средишту пивница испод столетног 
храста (на фотографији), постојао је запис 
(крст од камена), посвећен Светом Јовану, 
као изабраном свецу заштитнику речан-
ских винограда и осталих усева, до кога се 
на сеоску славу сваке годинеу пратњи му-
зике долазиле литије. На храсту је свеште-

ник урезивао крст, резао славски колач и 
исти окупљени високо подизали као сим-
бол високог раста свих биљних култура. 
Прослава се настављала породичним руч-
ком по пивницама, а завршавала колектив-
ном прославом на пивничком тргу у лепом 
расположењу.

На речанским пивницама за хигијену 
винских судова користиле су се две уређе-
не чесме (горња и доња). Трагови пивница 
постоје и данас у виду разрушених зидина, 
а запис је измештен код нових винограда на 
супротној страни од села према Мокрању, 
до кога, поштујући традицију својих пре-
дака, и данас одлазе литије, а прославе и 
гозбе су знатно скромније.

Старији мештани ће вам с поносом 
рећи да традиција производње квалитетних 
вина и ракије није нестала. Група младих 
виноградара је пивнице својих дедова и 
прадедова заменила лепо уређеним вина-
ријама коришћењем савременијих услова 
за одлежавање, претакање вина и паковање 
у привлачнијој амбалажи прилагођавајући 
се захтевима тржишта.   

Речка је одувек спадала у највеће про-
извођаче вина и ракије у Крајини, чија вина 
по квалитету ни по чему нису заостајала 
од чувених балејских и височких вина јер 
су им виногради били на истој висоравни 
званој Жељине. Винарстовом се с краја 
19. века у Речкој бавило 229 кућа са уку-
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пно 196 хектара винограда. Заступљеност 
виоградарства доказују до данас сачувани 
географски топоними: Речанска лојза и Не-
резине.

11. Балејске пивнице надалеко позна-
те по својим виноградима на површини од 
467 ха на Балејском брду са надморском 
висином од 100 метара у атару села Ко-
бишница, седишту општине Балејске са 
селима Буковче и Србово. На такав назив 
општине утицала је велика популарност 
балејског виногорја и његових многоброј-
них пивница, познатих широм Европе, где 
су се заправо налазили виногради и пи-
внице Кнеза Милоша али и највећих бео-
градских трговаца попут Ристе Параноса, 
Карла Перла, Арсе Лукића, Јована Јелкића, 
Мике Петровића и Јована Јелчића.

Према запису Милутина Савића из 
1874. године, када још увек није био управ-
ник воћарско-винодељске школе у Букову, 
у подножју Жељина „идући према Балеју 
и балејским пивницама виђен је мајдан до-

брога камена за грађевину и сељаци који 
журе да своје оближње пивнице каменом 
овим озидају. Камен је овај вапнац, за који 
веле, да је мек док је у мајдану, но доцније 
се стврдне“. Сасвим је логично да су од 
овога камена зидане све камене пивнице у 
веома блиском окружењу: Балејске, Височ-
ке, Братујевачке, Оманке, Чубарске, Речан-
ске и друге.

Из приказаних података о попису ви-
нограда види се да од 11 општина Среза 
крајинског, највеће површине под виногра-
дима има општина Рогљевска (Рогљево, 
Рајац и Смедовац), са 508 хектара и општи-
на Балејска са 436 хектара. Нашто мање 
површине имају општине: Речанска, Брус-
ничка и Височка. 

12. Рушан пивнице у атару села Мо-
крања на Рушанском брду са надморском 
висином од 160 метара. У запису о Мо-
крању и пимницама из тога насеља, др 
Андрија Ивановић бележи:

Дрво запис у селу Речка (Б. Благојевић) Викенд-пивница у Речки
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„Мокрањ са 217 кућа и 1.217 житеља 
има цркву и примиритељни суд за себе. У 
атару овог села са јужне стране наоде се 
она знаменита и чувено брдо звано Локва 
и Висока на коме најлепша вина у Србији 
роди. Ово брдо само заузима преко једне 
квадратне милије које је све виновом ло-
зом засађено. На Локви имаде преко 400, а 
на Високој преко 200 све каменом озидани 
пространи пивница (подрума). На овоме 
брду не само околна но и даљна села своје 
винограде и пивнице имају“. 

Колико су виноградари овога краја на-
стојали да се одрже у винградарској делат-
ности говори и пример првонаграђених за 
квалитет вина произведеног од грожђа на 
америчкој подлози. Већ 1898. године на 
једној изложби у Београду „за калемљену 
лозу на америчкој подлози награђена су 
четири винодељаца из Рогљева и два из 
Мокрања, и то су: Јон Првуловић и Петар 
Ђуркић. А за квалитет вина награђен је Ди-
нул Јовановић“. У атару села постоје топо-
ними: Рушањ-пивнице и Пивнице (Тежак, 
8.3.1898).

13. Брестовачке пивнице су у атару 
истоименог села на потесу Лојза за којес-
тарији мештани говоре да је место идеал-
није од оних у Рајцу и Рогљеву. Смештене 
су на надморској висини од око 300 метара 
и јако удаљене од села, због чега је и било 
мотива да буду саграђене. Виногради су 
сви били окренути ка југу са чесмом у цен-
тру пивничког насеља. Своја врло квали-
тетна вина возили су запрегом до Кусјака, а 
са градњом железнице до Рајца где се вино 
товарило у вагоне а потом у бродове. 

Према попису из периода пре појаве 
филоксере (1871), у Брестовцу је забеле-
жено 647 мотика винограда или 37 хекта-
ра, док је пописом из 1889. године, 92 до-
маћинства поседовало 20 хектара винове 
лозе што је смањење за половину. Разлоге 
можемо приписати разочарању и спорој 
обнови винограда после сушибубе, која се 
у то време поредила са кугом: „Виногра-
дарство у Европи од 1865. године бори се 

непрестано са једним малим – ништавним 
створењем – али великим непријатељем, 
кога још није победио и сам Бог зна кад 
ће. Тај непријатељ је филоксера вастарикс 
(лозна ваш). Тај мали створ, а велики не-
пријатељ лозе, распростире се и осваја 
све више и више. Његово царство шири 
се и постаје веће, него Наполеоново. Фи-
локсера је освојила Француску, Шпанију, 
Италију, Аустрију, Швајцарску, Мађарску 
и многе друге винарске пределе. Што је 
куга за људе, то је филоксера за лозу“ 
(Самоуправа, 1881).

На традицију виндељства у Брестовцу 
у залеђу манастира и винодељске школе у 
Букову, данас подсећају топоними: Старе 
пивнице, Лојза и Нерезина.

14. Лаковањске пивнице су у време 
процвата крајинског винарства биле позна-
те и ван граница Србије. Наш познати ге-
ограф Владимир Карић помиње да су вина 
у Крајини нарочито добра у атару села 
Мокрање, јужно од Неготина, на брдима 
Локва и Висока, која се у венцу од онижих 
брда око Неготина,и на којима засађени 
виногради захватају простор од око 50 км². 
Пивнице на Локви су саграђене на 240 ме-
тара н.в. претежно од камена, дрвене грађе, 
покривене ћеримидом, које су касније све 
порушене.

Према записима Илије Пчелара на 
Локвама је било око 400 камених пивница, 
што нам на одређен начин указује да се и 
за њихову градњу, с обзиром на близину, 
користио камен вапнац из мајдана код чес-
ме Свете Тројице, где је некада био и стари 
манастир.

15. Метришке пивнице су постоја-
ле у подножју Ђуриног брда одакле по-
чињу Метришки виногради у потесу који 
се и зове Лојза, на надморскојвисини од 
300 метара. Када је по налогу Краљевине 
Србије урађен попис пре појаве филоксе-
ре, 1871. године, Метриш је имао 905 мо-
тика винограда или 52 хектара, а после 
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уништења од филоксере, 1889. године, од 
135 метришких домова, у којима је живело 
740 житеља, винограде је обрађивало 124 
са укупно 44 хектара. У истраживању то-
понимије Метриша, Јакша Динић наводи 
потезе: Клађа, где су се налазили виногра-
ди, напуштено земљиште и шума, Лојза, 
купасто брдо благих страна под виногра-
дима, њивама, пашњацима и понеком шу-
мицом на врху и најзад Нерезине, издуже-
но брдо, благих страна, под виноградима и 
запуштеним земљиштем, североисточно од 
Криве рекегде су данас њиве, а некада су се 
ту налазиле пивнице.

16. Мале пивнице су постојале у сре-
дишту височког виногорја напознатом Ви-
сочком брду, чија је надморска висина од 
220 метара, поред сунчаних дана, по миш-
љењу стручњака скоро пресудна за веома 
висок квалитет вина, који може је на ни-
воу француских и шпанских вина, у атару 
село Рогљево, који је поседовао сопствене 
пивнице на месту где се и данас налазе. 
Како им само име каже вероватно у далеко 
мањем броју чиниле су засебно насеље које 
су махом користили власници винограда из 
других села, а највише мештани села Сико-
ла и Метртиша. Поред пивница је пролазио 
Ајдучки поток (Миљковић-Катић, 166).

17. Височке пивнице су у прошлости 
биле најпознатије. Налазиле се на Височ-
ком брду, на надморској висини 200 метара, 
ближе селу Бљувановцу (Вељково) са чес-
мом и средишту. У најбољим данима њи-
ховог постојања било их је 200, од којих је 
мањи број грађен од камена а више од дрве-
не грађе, због чега су брзо и лако урушене. 
Јован Драгашевић је у својим путописима 
у листу „Војин“, чији је био уредник, 1865. 
године објавио следећу занимљивост: „На 
Високој има један врло стар виноград у 
рукама неког Влаха Балуце (који је умро), 

и ту роди најбоље, од свега неготинскога 
вина. Малага, Малвасија, кипарско, све је 
то ништа према томе вину (црно је), које-
му је закупац (г. Девић, тамошњи начелник 
окружни), надео име Балуца, по имену га-
зде од винограда. Одма суседни виногради 
не дају такво вино, чему је узрок по свој 
прилици, то што су они млађи. Ал Балуца, 
то је вино, с којим се тешко које европ-
ско сравнити може. Уопште да је Европа с 
тим нашим вином упозната, држим, да би 
европски богаташи и владари сву Високу 
и Локву прекупили као што је то са Шам-
пањом учињено“. 

Постоје записи да је Кнез Милош на Во-
сокој поседовао винограде и пивнице, које 
су касније одржали и његови наследници. 
Поред Кнеза Милоша бројне винограде и 
пивнице у карајинском виногорју имали су 
и познати београдски трговци међу којима 
је познати Риста Паранос, власник читавог 
насеља на потесу данашње Савамале и пр-
вог београдског хотела изграђеног по угле-
ду на европске, хотела „Босна“. О поседо-
вању винограда постоје сачуване тапије.

Због популарности винарске произ-
водње на потесу Високе њему најближа 
насеља су 1889. године, општину којој су 
припадале назвале Височком.

Београдски трговци и кафеџије су у 
дневним главног града Краљевине Србије 
плаћали огласе о поседовању одређених 
сорти тражених крајинских вина са којима 
су привлачили љубитеље вина у своје ка-
фане и гостионице

18. Рогљевачке пивнице је право из-
двојено насеље изнад села у коме станује 
вино. Изграђене су у периоду 1859–1890, 
близу винограда у потесима Сврачар и Кр-
чан, на надморској висини од 240 метара. 
Од 164 пимница, колико их је некада било 
данас има 122 објекта, од којих је у својој 
намени активно 40, у туристичке сврхе ко-
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ристи се 8 а све остало је урушено. За раз-
лику од других села, у средишту рогљевач-
ких пивница и данас стоји наткривен бунар 
а за веће скупове и прославе изграђено је 
покривено сабориште на коме се на трпезу 
храна и пиће износе из својих пивница. 
Некада су ту радиле две месаре и пекара, 
а самом селу их није било, што показује 
да се живот Рогљевчана више проводио на 
пивницама него у селу.

Највећа пивница, власника Жике Нико-
лића, подигнута је 1870. године, која се од 
свих других разликовала јер се кљук није 
уносио кроз прозоре, којих на тој пивници 
није ни било, већ директно из запрежних 
кола која су улазила на једна а излазила на 
друга врата.

Занимљиво је поменути, јер се углав-
ном помињу награде из периода пре филок-
сере, да су рогљевачки винодељци значајне 
награде освајали и за вина справљена из 
обновљених винограда на америчкој под-
лози. Те награде су 1898. године, на једној 
изложби у Београду освојили: Владимир 
Цокић, Вучко Рајић, Алекса Милошевић, 

Милош Илић, Мита Николић и Стојан Пр-
вуловић.

19. Ковиловске пивнице су према 
истраживањима др П. Пауновића, биле 
заједничке за села Ковилово и Злокуће 
(Александровац) у потесима: Садури, 
Војна, Флорје и Виа Батрна (Стари ви-
ноград), на надморској висини изнад 100 
метара. У пивничком насељу ова два села 
било је око 100 пивница. Са појавом фи-
локсере пивнице су постепено напуштане, 
бурад одношена, касније растурана, а са 
последњи су обручи избијени 1908. годи-
не. Обнављање винограда у овом виного-
рју започела је 1901. године калемљењем 
на донетој америчкој подлози уз стручну 
помоћ напредних виноградара Рогљева и 
Смедовца. Истраживаче не треба да чуди 
да ових пивница нема у старијој литерату-
ри, као ни Црномасничких, Браћевачких и 
Шиповских јер су сва ова села до 1918. го-
дине припадала Бугарској.

         Рогљевачке пивнице некада                               Рогљевачке пивнице данас
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20. Смедовачке пивнице су на самом 
улазу у Смедовац на потесима: Запис, Гу-
шавин и Чука на надморској висини 200 
метара. 

Највећи број пивница у Смедовцу 
грађен је у периоду од 1859–1890. године 
од камена укопаних у земљу, како би се по-
стигла уједначена температура. На задњем 
делу уграђени су мали прозори кроз које 
се из каца са запрежних кола кљук сипао у 
бачве. Таквих пивница у Смедовцу је вило 
30 и велики број се задржао до данас.

Поред још увек активних пивница Сме-
довац у свом атару има и топоним Доња 
лојза.

21. Рајачке пивницеје данас тешко 
описати а да се читаоцима пруже нека нова 
сазнања, нешто штовећ није познато. Иако 
се о Рајачким пивницама данас готово све 
зна, истраживање на тему пивница од Кла-
дова до Сумраковца, у Црној реци, или Гр-
лишта, у долини Белог Тимока, било би не-

потпуно ако у њему нема најатрактивнијих 
пивница у Србији.

Међу школованим Рајчанима има раз-
личитих тумачења о називу њихових пим-
ница, пивница, а трећи веле (др Б. Ми-
хајловић), да нису ни једно, ни друго, већ 
винарице. За нас који из ових и оних разло-
га јако волимо да дођемо на рајачке пивни-
це то су стари груписани вински подруми, 
који од прадедова припадају винодељцима 
Рајца. Удаљене су од села 2 километра, а 
постављене на Белом Брегу изнад села 
одакле пуца прелеп поглед на долину Ти-
мока и прекотимочко село Злокуће (Алек-
сандровац).

Рајачке пивнице су техником народног 
градитељства архитектонски савршене и 
као такве данас представљају уникатан 
архитектонски комплекс винских подрима 
(З. Ђукановић–Ђекини), изграђене пре око 
200 годинана на надморској висини од 200 
метара од тесаног камена и дрвене грађе, 
покривене црвеном ћерамидом. У време 

Пивнице у Смедовцу (фото: сл. 16, МР. А. Жикића и Б. Благојевић 
„Крајина вино 1890–2000)
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највеће експанзије производње вина, у дру-
гој половини 19. века, било их је близу 300 
а данас их је 169, од којих је 57 активних, 
19 су гостионице, а 16 је урушено. Просеч-
на површина им се креће између 100-150 
квадратних метара а свака од њих може да 
у гарантованом миру и тишини „на спа-
вање прими до 5.000 литара вина“.

Од свих сачуваних пивница (рогљевач-
ких, смедовачких, штубичких), за љуби-
теље добрих и квалитетних вина рајачке 
пимнице су најпознатије. Као такве поста-
ле су један од туристичких симбола Не-
готинске Крајине због чега се последњих 
година спроводе мере детаљне регулације 
читавог пивничког комплекса како би се 
специфичан централни трг у који се сли-
вају уски пивнички сокаци, као некакав ла-
виринт у који се лако погубите ако се пос-
лужите вргом у ма којој пивници.

Ако се овим радом желело да прикаже 
неко прошло време и сазнање о пивницама 
отргне од заборава обавеза је обрађивача 
да за нека будућа истраживања, забележи 
и време садашње. Наша сазнања нам данас 
говоре да је Општина Неготин, настојањем 
њене туристичке организације и ангажо-
вањем струковних институција у области 
заштите споменика културе и архитектуре, 
донела „План детаљне регулације компле-
кса Рајачких пивница“, којим би се поред 
бољих путева, приступило аутентичном 
уређењу самих пивница и изградњом неоп-
ходне и пристојне комуналне инфраструк-
туре попут уреднијег напајања струјом, 
бољом јавном расветом, водоводом, киш-
ном и фекалном канализацијом.

22. Црномасничке пивнице су по-
стојале недалеко од истоименог села у 
подножју брда Брниш на надморској виси-
ни 120 метара изграђене поред Радуловог 
потока. Црномасница неко време Томис-
лавово, је одувек позната по својим ви-
ноградима у потесима: Вија Туркулуј (Тур-
ски виноград), Бели Брег, Лак и Ла Круче 
(код Крста) (Др Ј. Трокановић). Једна од 
запуштених пивница се на поменутој лока-

цији одржала све до данас као какав све-
док прошлих времена. Хигијена винских 
судова одржавала се на уређеном извору 
добре воде, а као и све пимнице имала је 
изражено високо дрво и запис у виду дрве-
ног крста. За разлику од других села ове су 
пимнице биле ближе селу те се до њих лако 
долазило када је устребала која количина 
вина или ракије за кућне потребе.

Према казивању власника једне савре-
мене винарије, Драгана Радуловића“, у Цр-
номасници се од винограда и вина живело 
све до осамдесетих година прошлог века, 
а грожђе је у овом виногорју 3 – 6 пута 
слађе од оближњих винограда, због поло-
жаја који омогућава велики број сунчаних 
дана. Клима је у Црномасничком виногорју 
идентична клими Бордоа у Француској“.

Пивница у Црномасници више нема 
али је у потесу Бели Брег у средишту план-
таже од 17 хектара винограда, са неколико 
светски признатих сорти, никла савреме-
на винарија Радуловић, а путевима својих 
предака у очувања породичне традиције 
производње квалитетних вина кренуло је 
више младих из овог села: Ненад Сиро-
товић (10.000 чокота), Зоран Антоновић 
(5.000 чокота) и Драган Драгомировић 
(11.000 литара произведеног вина). 

23. Браћевачке пивнице, су постојале 
у потесима Липар и Кево на надморској ви-
сини од 200 метара. Према писаним пода-
цима из монографије „Браћевац моје село“, 
групе аутора, Верице Здравковић, Андрија-
не Стргулц и других, „пивнице из 19. века 
су биле где и виногради читавог горењег 
краја села, у потесу Кево, у коме је чувени 
видински трговац, пореклом из Браћевца, 
Здравко Паунов, ископао бунар дубине 14 
метара са одличном водом за пиће, која је 
коришћена и за пивнице“. Према истом из-
вору о браћевачким пивницама се посебне 
занимљивости могу пронаћи у (летопису) 
„Сказанију попа Станоја Стојановића“ у 
којима је забележио: „да је 20. маја 1845. 
године (сам летописац) посадио виноград; 
да је 1849. године за 201 гроша, купио ви-
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ноград са 1.070 чокота од Ђуре Цокиног, 
а да је засадио још 700 чокота; да је са-
градио пивницу и потрошио 306 гроша, 
а да је 1.1.1858. године у Липару изгоре-
ло 7 пивница у којима је било: 14 ардова, 
два бадња, 21 буре, фучије, ведра и друго 
ситно посуђе, све у вредности 33.000 гро-
ша“. А посебно је значајна забелешка да су 
1873. године у потесима Липар и Кево (где 
су биле пивнице) направљени крстови (за-
писи) до којих ће се надаље о сеоским сла-
вама долазити са литијама. У том смислу 
специфичност је да се у селу некада слави-
ле три сеоске славе да би се у новије време 
услед смањења становништва као једина 
заветина славио Спасовдан. 

У периоду од 1879-1920. године Браће-
вац је због локације преко Тимока припа-
дао Бугарској, у ком периоду су мештани 
због удаљености од тржишта јако тешко 
живели. Након 1920. године, од када су по-
ново присаједињени Србији, Браћевчани 
више нису одлазили у надничарење у Рајац, 
Рогљево и Смедовац јер су на утринама и 
крчевинама које су им од Краљевине СХС 
додељене засадили сопствене винограде 
и веома брзо постали врсни виноградари 
и произвођачи квалитетних вина и ракије 
комовице, што су као традицију сачували 
све до данашњег дана. Велики напредак 
виноградарства у Браћевцу остварен је у 
периоду после Другог светског рата. 

24. Тамничке пивнице су према пре-
дању биле највеће пивничко насеље у Не-
готинској Крајини са поплочаном главном 
улицом и тргом у коме се налазиле и тр-
говине. Пивнице су изграђене у средишту 
распрострањеног тамничког виногрја на 
потезима: Брданац, Липовац, Кремењача, 
Жупа, Орашје, Каменац и Дељача, на виси-
ни од 220 метара. Ниједна од пивница није 
сачувана, а последња пивница порушена је 
1955. године. У Тамничу је према подаци-
ма из пописа пре појаве филоксере, 1889. 
године, у 264 домаћинстава са 1.345 ста-
новника одгајало винову лозу на 154 хекта-
ра. Сарадник часописа „Тежак“,тамнички 
економ, Милоје Ј. Петровић, је 6. октобра 
1893. године о стању тамничких винограда 
рекао: „Филоксера, с једне, а Пламењача, 
с друге стране, учиниле су, те од виногра-
да апсолутно никакве користи ове године 
није било. Цела ова општина није имала 
грожђа ни 1.000 до 2.000 килограма, што 
је појединачно од 60 до 100 килограма. Ви-
ногради, како они веле, били су им главни 
извор богатства, јер су они највећу пажњу 
поклањали подизању и неговању винове 
лозе. Америчку лозу, само је један овде за-
садио и калемио“.

Проучавајући топонимију села Тамни-
ча професор Голуб Јашовић 2012. године 
бележи чак пет топонима, и то: Нерези-
не, као место на којем су били виногради, 
Лојза, Нерезиниште, Пивнице (Пимнице) 
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и Пимничиште. Поред тога Јашовић наво-
ди да су се виногради гајили на Везировој 
њиви (испод Кремењаче) а да је Лојза део 
потеза Брданац.

25. Брусничке пивнице помиње Ми-
лосав Лутовац у својим истраживањима 
Крајине и Кључа, док је у ономастичким 
истраживањима Јакше Динића забележено 
„да су пивнице као пољске зграде за чување 
вина постојале на месту званом Пивни-
чиште, где су откривени и остаци римског 
рударења, а ту су још пивничка чесма, пив-
нички пут који од пивница води ка селу“. 
Поменути пивнички пут је у смеру према 
суседном Табаковцу, а микропотес на коме 
се и данас налазе остаци (темељи) неколи-
ко пивница Брусничани називају Грујинац.

На страницама Википедије истакнуто 
је да је Брусник једно од насеља које има 
традиционалне пивнице (такође познате 
као пимнице), посебно насеље, одвојено 
од села у коме су у прошлости Брусничани 
проводило по месец и више дана у берби 
грожђа и производњи вина. Ова су вина, 
уз друга крајинска вина, крајем 19. и по-
четком 20. века, налазила пут до тржишта 
и извожена у Француску.

Према неспорним сазнањима из пописа 
винограда пре појаве филоксере (1871), у 
Бруснику је забележено 1.399 мотика ви-
нограда или 81 хектар, а пописом из 1889. 
године у Бруснику је од укупно 207 кућа, 
винограде поседовало 187 са укупном 
површином од 189 хектара што је просек 
од 1ха по домаћинству, што је наметало по-
стојање великог броја пивница.

26. Шипиковске пивнице су старе пи-
внице изграђене око 1840. године на месту 
званом Соколару, по казивањима старијих 
мештана било их је око 80 јер је свака кућа 
имала виноград и у њему пивницу. По оби-
чају овог села пивнице се нису закључава-
ле а уништене су после заражавања филок-
сером, за коју дуго живели у уверењу да су 
је донели плаћеници фабрике шпиритуса 

из Видина, обзиром су им Шипиковљани 
својим винима били конкуренција. То уве-
рење настало је на основу пронађених тра-
гова коњских копита у виноградима. Први 
виногради након филоксере обновљени су 
1902/03. године на америчким садницама 
(отпорним на филоксеру), и то су учини-
ли виноградари: Ђорђе Матејевић, Марин 
Пистрицовић,Стан Првулецовић и Јон 
Кољевић (по запису др П. Пауновића).

27. Великojасеновачке пивнице у 
селу Велики Јасеновац, преко Тимока, 
су постојале у потесу Црквених ливада на 
ширем простору званом Чиреши (трешње), 
где су били стари виногради. Виногради су, 
по предању, заједно са грожђем изгорели, а 
причало се да су их запалили Черкези, али 
је могуће да су из револта због изгубљеног 
рода то ипак учинили неки од мештана Ве-
ликог Јасеновца у време сушибубе позна-
тије као филоксера. Пивница је било 50 – 
60, које се никада нису закључавале јер је 
сваки мештанин имао своје пивнице, вино и 
ракију те није било потребе за крађом. По-
што је филоксера све уништила, виогради 
су напуштени а пивнице порушене. Камен, 
дрвена грађа и ћерамида коришћени су за 
изградњу других објеката у селу. Виногра-
ди су касније обновљени али не и пивнице. 
Др Петар Пауновић је истраживањем на те-
рену забележио да је у Великом Јасеновцу 
свој виноград први обновио Паун Макавеј 
(Баштиник 18, 221).

У старим државним статистикама Ср-
бије нема података о Великом Јасеновцу 
јер је до 1918. године са још неколико пре-
котимочких села припадао Турској, касније 
Кнежевини Бугарској. Село данас има око 
48 хекатара под виноградима а пивнице су 
добро опремљени подруми у окућницама.

27. Великојасиковачке пивнице, на 
месту званом Бунар, биле су једно од два 
пивничка насеља у Великој Јасикови. Жив-
ка Митановић (92 год.) се још увек са се-
том сећа честих одлазака до винограда и 
пивница, где се чувао алат, због резидбе, 
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окопавања, прскања и на крају бербе, када 
је на пивницама било више људи но у селу. 
Због изузетне потребе за хигијеном посуда, 
пивнице су биле незамисливе без воде. Код 
ових пивница је из ранијих времена био 
ископан бунар, а недалеко је био и добар 
извор. Јасиковљанима су пивнице служиле 
за чување вино и ракија, које су по потреби 
за празнике и славе, у фучијама (дугуљас-
тим бурадима), на коњским самарима, или 
запрегом, доносили својим кућама а вишак 
одвозили до оближњих вароши и продава-
ли.

28. Великојасиковачке пивнице у 
потесу Красничко брдо, које мештани зову 
Красна је друга групапивница Велике Јаси-
кове, која је по броју пивница веће од прве 
на Бунару. Ове пивнице су незнатно даље 
од села, по сећању баба Живке Митановић, 
размештене и лево и десно од Красничког 
потока који никада није пресушивао. Ви-
ноградима је била покривена читава Крас-
на, од излаза из села па до обала Тимока. 
Највиша уцртана кота на Красни је 317 ме-
тара, а најнижа, близу Тимока 280 метара 
надморске висине. 

На обе групације пивница и данас има 
записа до којих су на Спасовдан, у поворци 
на челу са литијама и свештеником долази 
мештани у пратњи музике. Велика Јасико-

ва је по узгоју винове лозе позната још од 
давнина. На то указује топоним Стари ви-
ногради, али и допис Стефана Стефановића 
од 28. марта 1835. године, упућен Кнезу 
Милоша којим га извештава да је извесни 
Стојан Беновић из Велике Јасикове побе-
гао у Видински Пашалук, а у селу оставио 
кућу и виноград од 4.000 чокота.

Исплативост производње вина наме-
тала је потребу са већим површинама под 
виновом лозом и пивницама као радиони-
цама и складиштима за вино и ракију па је 
у Великој Јасикови, 1879. године селу са 
311 кућа, 240 имало винограде у укупној 
површини од 70 хектара, а попис имови-
не из 1871. године показује да је било 340 
мотика винограда или 19,5 хекатара. Поред 
Велике Јасикове, јужно, се у више турских 
пописа између 1455–1560, у нахији Кри-
винској, помиње напуштено село Красни-
ца, код Красне и Красногпотока, које је 
имало укупно пореско задужење од 2.493 
акче.

29. Салашке пивнице биле су из-
грађене недалеко од насеља, десно одпу-
та ка Зајечару. Изграђене су на излазу из 
салашког виногорја према селу, на коси 
испод Лепе главице на надморској висини 
од 260 метара. У другој половини 19. века, 
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када је у Крајини виноградарство и трго-
вина вином цветала, Салаш се није исти-
цао великом винарском производњом. На 
попису из 1871. године било је 189 мотика 
11 хекатара, а на попису винограда ради са-
гледавања последица филоксере, 18 година 
касније, тј. 1889. године, Салаш је бројао 
180 кућа од којих је 148 имало винограде у 
површини од 34,5 хектара. Виноградарство 
је на подручју Крајине постојало још у вре-
ме владавине Турака те отуда у атару Сала-
ша има топонима који указују на ту тради-
цију, то су: Старо лојзе, Нерезине, Вучачка 
лојза, место где су некада били виногради, 
Пивнице и Лојза, где је до пре двадесетак 
година било винограда.

30. Јелашничке пивнице су постојале 
у микропотесу Смајлова коса, на подручју 
званом Пазариште, на надморској висини 
од 300 метара. Јелашница није нарочито 
виноградарско село јер то између осталог 
најбоље показују доста мале површине на 
попису винограда. Године 1871. Јелашница 
је имала 203 мотике винограда или 12 хек-
тара а исте површине имала је и 18 година 
касније, тј. на попису из 1889. године. Тре-
ба међутим имати у виду величину села са 
само 53 куће, од којих је 43 имало виногра-
де у површини од 12 хектара. Топоними 
који указују на присутност гајења винове 
лозе ипак постоје и у Јелашници, и то су: 
Стари виногради, на левој обали Јелаш-
ничке реке и Јелашничко лојзе, где извире 
напред поменута река.

31. Копривничке пивнице су по-
стојале на две локације. Прва, западно од 
Копривнице на брду Дубочанско лојзе, на 
надморској висини од 340 метара, а друга, 
нешто даље, на источним падинама Букове 
главице, на надморској висини од 340 мета-
ра, на граници атара према Великој Јасико-
ви у подножју њиховог потеса Красничко 
брдо.

Сходно површинама под виноградима 
пивнице су користили искључиво мешта-
ни Копривнице познати по традицији ква-

литетног узгајања винове лозе, пре свега 
полазећи од чињенице да су живели са 
Адамом Богосављевићем и да су следили 
његова несебична упутства за квалитетнију 
обраду земље.

Адам се и сам непосредно бавио ратар-
ском производњом користећи у Крајини 
међу првима, гвоздени плуг, а посебно је 
настојао да мештанима родне Копривни-
це промени застарела схватања у обради 
земље. У једном његовом извештају он 
констатује „да Тимочка села, почевши од 
Брусника низ Тимок, до ушћа Тимока у Ду-
нав, која се сва, због угодног положаја за 
винограде занимају винодјелством“ што је 
помало нејасно ако се зна да је Копривни-
ца у време његове највећег посланичког 
ангажовања, од 1871–1880. године, када је 
умро, имала 893 мотика винограда или 52 
хектара. Но упркос томе ради личног при-
мера излагао је на многих пољопривредним 
изложбама своје производе и освајао више 
награда, а знање стечено на Великој школи 
у Београду није преносио само земљорад-
ницима Копривнице и суседних села, већ и 
широм Србије, објављујући стручна миш-
љења у Тежаку као стални сарадник.

Вишедеценијску традицију виногра-
дарства у Копривници потврђују и топони-
ми: Виноградски поток, Виногради и Нере-
зина.

32. Трнавачке пивнице су уцртане на 
Ђенералштабној карти у потесу Трнавска 
коса, са надморском висином од 220 мета-
ра, док је на топографским картама ЈНА из 
1956. године означен само шири потес Ли-
вађе. У антропогеографским истраживањи-
ма Трнавац се помиње да „пивнице има 
нешто по виноградима“, док се у топони-
мијским наводима скреће пажња да су пи-
внице у множини (груписане), а у једнини 
(појединачне). Поштујући ово правило на 
Ђенералштабним мапама записане су као 
пивнице, уз напомену да је то земљиште 
на коме су некада били виногради и пивни-
це. Према турским пописима ради наплате 
пореза на вино, у Трнавцу је 1560. године 
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8 кућа задужено са 474 аспри тј. 50 литара 
вина (120 медри=120 аспри/1 медра=12,5 
лит), док су 1871. године поседовали 749 
мотика винограда (43 ха). 

33. Вражогрначке пивнице су по-
стојале у потесу Влатија, на надмосрској 
висини од 240 метара. О постојању ових 
пивница у некадашњем административном 
центру тимочких села постоје усмена пре-
дања али је у „Тежаку“ од 1899. године ос-
тао занимљив запис у коме се каже: „Село 
Вражогрнац налази се седам километара 
удаљено од вароши Зајечара на другму за 
Неготин. С источне стране Вражогрнца 
пролази тимочка железница и река Тимок, а 
на северној страни налазе се вражогрначке 
пивнице, удаљене пола сахата од села. На 
источној страни од винограда су брежуљ-
ци обрасли шумом, која се повија северно 
и јужно од винограда, где долазе биљарице 
на Биљани петак за лековите траве (биљке), 
одакле после одлазе на пивнице“.

Основна намера аутора цитираног те-
кста је опис обичаја сакупљања лековитог 
биља у народу познатог као биљарице. 

Обичај је карактеристичан за већину ви-
ноградарских села Тимочке Крајине који 
се завршавао на њиховим пивницама код 
већ постављених софри где се породично 
седало углавном, а често и са више породи-
ца на заједничком ручку. Свако је доносио 
по нешто од хране и све се постављало на 
софру или погодне простирке. Током ручка 
непрестано су кружиле чутуре са ракијом а 
касније и врг са вином. Гозба се наставља-
ла међусобним посетама по пивницама све 
до вечери.

Све време од доласка биљара од пи-
внице до пивнице премештали су се сеоски 
свирачи – најчешће Цигани, који су својом 
свирком и песмом увесељавали сељане уз 
накнаду у вину и ракији вргом којим су 
пунили донесену бурад за ту сврху. Поје-
диначна весеља, од пивнице до пивнице, 
обједињавала су се игранком у центру 
пивничког насеља код записа српским или 
влашким колом у којима је играло, и старо 
и младо, и мушко и женско. Од пивница ве-
сеље се настављало у селу све док умор не 
савлада у сељане и свираче. 
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Мало позната занимљивост о произ-
водњи вина у Вражогрнцу, датира из 1897. 
године када су прве лабораторијске ана-
лизе вина, после филоксериног периода, 
урађене на узорцима вина из Вражогрнца, 
и то: Мил. Ј. Петровића, за црно вино пр-
скано (утврђено 9,9 % алкохола), Живка 
Миленовића за црно вино непрскано са 
(7,9 % алкохола) и Живка Цокића за узорак 
белог вина прсканог (са 11,72 % утврђеног 
алкохола) (Тежак, 23.3.1897).

Од топонима који и данас постоје у Вра-
жогрнцу и указују на традицију узгајања 
винове лозе задржали су се: Лојза, јужна 
страна брда под обрадивим земљиштем, 
некада под виноградима, Пивничка река 
као лева притока Николичевске реке која 
долази од негдашњих Пивница, Голинац, 
познат по „црном вину из Голинца“, на 
крајњем североистоку сеоског атара, поред 
Тимока, данас под пашњацима и шумом.

33. Рготске пивнице су саграђене у 
потезуМалура на надморској висини од 300 
метара за које Маринко Станојевић у свом 
истраживању констатује „да је пивнице ра-
није имала готово свака кућа у винограду, 
али су их Турци у рату 1876-1878. године 
све погорели, а винограде је сатрла филок-
сера“. Подизање нових винограда након 
филоксере забележена су у јесен 1891. (Те-
жак – 16.2.1892), а Милан Милићевић је 
обилазећи Србију „од Дунава до Пчиње“ 
констатовао да када путник намерник дође 
у Зајечар оно што прво пожели, поред ос-
талог, јесте „да само може попити добро 
вино из Рготине, Вражогрнца или Трнав-
ца“. У атару села Рготине постоји топоним 
који потврђује традицију узгајања винове 
лозе: Нерезина, а то је подручје на коме су 
некада били виногради и пивнице.

34. Слатинске пивнице и виногра-
ди налазили су се у углу потока Љечице и 
Слатинске реке, атару борске Слатине, у 
подножју Попове чуке, недалеко одважне 
расксрцнице путева Бор – Зајечар – Мај-
данпек – Доњи Милановац, на надморској 

висини од 280 метара. Слатина је 1879. 
године имала 290 кућа и 1.275 житеља, од 
којих је 219 имало винограде површине 23 
хектара где је свако домаћинство поседо-
вало своју пивницу. У слатинском атару 
постоји топоним Стари виногради, који 
самим својим називом указују на дугого-
дишњу постојаност и традицију узгоја ви-
нове лозе и справљања доброг вина.

35. Оштрељске пивнице су постојале 
у потесу Оштрељ на надморској висини од 
280 метара, што нам неспорно потврђује 
Ђенералштабна карта из 1894. године 
на којој су уцртане. Потес пивнице је да-
нас само топоним покривен јаловиштем 
борског рудника бакра. Да су се мештани 
Оштреља пре отварања борског рудника 
заиста бавили винарством потврђују пода-
ци државне статистике из 1889.г. по којој у 
атару Оштреља 153 породице поседује 23 
хектара винограда, а ту су и данас познати 
топоними: Кмпу вијилор (Лозино поље), 
Самар (некадашњи виногради, између Кри-
вељске и Беле реке) и Стари виногради.

На пивницама се у време њиховог по-
стојања славио Петровдан као сеоска заве-
тина, а са њиховим пропадањем славље је 
измештено код чесме у самом селу, да би 
се касније изместило употезу Три дрветау 
долини Кривељске реке. (Ј. Динић, Ономас-
тика).

36. Борске пивнице нису уцртане у 
Ђенералштабној карти борске околине из 
1894. године те се може погрешно закљу-
чити да сељани негдашњег Бор села, пре 
отварања рудника (1904) нису узгајали 
винову лозу те им самим тим нису биле 
потребне ни пивнице. Међутим, Цветко 
Костић у својој књизи Бор и околина (1962) 
то демантује и каже: „У Бору је при крају 
прошлог века било 40 пивница, које су се 
налазиле више села и које су ноћу сељаци 
чували. Ове пивнице су разорене тек 1892. 
године“. Историчар, Милош Петровић је 
добро приметио да приликом израде Ђе-
нералштабних карата (1894), тих пивница 
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није било јер су оне порушене две године 
раније, тј. 1892. године, а према наводима 
из Споменице тимочке епархије 1834-1934, 
налазиле су се на месту старе Православне 
црквеи зграђене у старовизантијском сти-
лу, данас негде унутар рудника бакра.

Бор је крајем 19. века био малено село 
у коме су перспективе рударства постојале 
само у траговима из римског доба и ништа 
више од тога. Верну слику тадашњег Бора 
дао је 1920. године, Драгољуб П. Илић, 
управник борске школе, у Илустрованом 
листу: „Бор је омалено село у срезу Заје-
чарском. Простире се дуж једне узане до-
лине, коју пресеца Борска речица. Село је 
ограђено са севера брдашцима, огранцима 
Црног врха, међу којима је највиши купас-
ти брег „Црвени брег“. Он се уздиже севе-
ро-источно изнад самог села. На његовом 
врху налази се, још из римског доба, за-
пуштено рударско окно, као неки повећи 
бунар. И Јиричек у својој „Историји Срба“ 
помиње „запуштени бакарни рудник из 
доба бронзаног, у селу Бору, код Зајечара. 
Ту је пре 16 година обновљен рад, пошто је 
пронађена богата бакарна жица“.  

У Бор селу је 1889. године, према По-
пису винограда (наконфилоксере), било 

109 виноградара у површини од 16 хекта-
ра што је потврда да је било разлога за по-
стојање пивница, којих је у то време било 
свуда у окружењу: Кривељу, Оштрељу, 
Слатини, Звездану, Рготини итд.

У Бор селу је пред отварање рудника, 
1900. године, било 146 кућа са 775 житеља. 
Бор села више нема, прогутао га је дневни 
коп.

37. Кривељске пивнице су према ис-
траживањима Маринка Станојевића, по-
стојале поред самих винограда, а било 
их је само шест. Тако мали број пивни-
ца потврђује и стручни путописни текст 
објављен у Тежаку од 1.7.1882. године у 
коме се примећује „да је винограда знат-
но мање, и оно што јако у очи пада, то је 
невештина овог света у раду око виногра-
да. Код дивних источних, југоисточних и 
јужних положаја – њихови су виногради 
махом северу и западу окренути. И стога 
им је и вино одвећ лошег квалитета“.Овак-
ва примедба је у супротности са подацима 
из пописа винограда 1889. године, када је 
Кривељ имао чак 368 домаћинстава са уку-
пно 93 хектара винограда. Реалност овак-
вих података је у укупном броју од 580 до-

Бор село 1920. године (снимио: Михајло Марковић, фотограф, Зајечар)
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мова од којих је 100 у засеоку Церово, 80 у 
Брезонику, 200 кућа у селу Кривељу, а 220 
у 11 (једанаест) сеоца са по 20-30 салаша 
(кољиба)на простору пречника 20 киломе-
тара.

У прилог традицији винарства иду и 
бројни топоними сачувани до данас у ата-
ру Кривеља, и то: Голубовића виногради, 
Живковића виногради и Виногради (Јакша 
Динић: Ономастика, САНУ, 2019).

Треба забележити да су ових дана 
мештани Кривеља, због непланског про-
ширења борског рудника бакра, у коме је 
од недавна нови власник, кинеска компа-
нија „Ју Ђин“, у правој агонији због намера 
потпуног исељења са његове вековне ло-
кације. Нова историја ће забележити неке 
другачије догађаје. Пивнице, виногради и 
домаће вино су само неизбрисиви трагови 
у времену.

38. Николичевске пивнице су по-
стојале у Липовачкој реци, потезу Руиште, 
на надморској висини од 230 метара, за које 
је Маринко Станојевић приметио да су ван 
села у виноградима али су почеле већ да 
се растурају (1904). Код пописа винограда 
1871. године у Николичеву је било 854 жи-
теља у 184 кућа са 340 мотика винограда тј. 
37 хектара са виновом лозом. Традицију ви-
нарства потврђује и турски попис из 1560. 
године по коме Николичево имало харачку 
обавезу у висини од 2.631 акче. У Нико-
личеву постоје топоними који указују на 
некада врло интензивно виноградарство, а 
то су: Виноградско брдо, Пивничка долина 
(Пађина виилор) и Пивничка река, као лева 
притока Николичевске реке. Сеоска слава 
у Николичеву је Свети Илија, заштитник 
од громова, којих се виноградари највише 
плаше јер град може уништити винограде. 
На тај дан до пивница долазе литије где се 
налази сеоски запис и ту светкује до касно 
у ноћ.

39. Великоизворске пивнице према 
истраживањима Јакше Динића, у Ономас-

тици Црне реке 2019. године, потврђено је 
постојање пивничког насеља (налик селу у 
коме се прерађује грожђе и где стоји вино) 
на десној обали Алпинске реке које су по-
палили Турци 1876. године. Ови наводи 
могу бити поуздани ако се има у виду да се 
на подручју Великог Извора, у српско-тур-
ском рату под командом генерала Милојка 
Лешјанина, 21.06.1876. године водила од-
лучна битка у којој је осујећен покушај Ту-
рака да пређу реку Тимок. 

Великоизворци су као вредни виногра-
дари са значајним површинама под вино-
вом лозом и квалитетом вина привлачили 
пажњу винарских трговаца још у другој 
половини 19. века. Према попису виногра-
да из 1871. године поседовали су 1.443 мо-
тике винограда или 84 хектара (мотика = 
0,058 ха), у потесима: Баљевско лозе (ви-
ногради породице Баљевић), Ватовско лозе 
(виногради породице Ватовић), Грожђов 
вр (где су откривени остацима из праисто-
рије), Гројзи вр, Душаново лозе, На орејте 
(виногради), Ранковско лозе, Стојићево 
брдо и Брдо си, некада под виноградима 
а данас под шумом и пашњацима (Према 
Јакши Динићу, Ономастика, САНУ, 2019).

40. Звезданске пивнице, су за разлику 
од до сада поменутих крајинских и тимоч-
ких села, једно од два села која су пивни-
це имала у долини Црне реке. Пивнице су 
постојалеу потесу Горње пивниц епоред ве-
ликог комплекса винограда, на надморској 
висини од 280 метара. Нестале су у време 
српско-турског рата(1876) јер су их запа-
лили Турци, који су према предањима неко 
време ту живели у бурдељима, од када 
више нису обнављане. И код ових пивни-
ца је, као и у другим крајинско-тимочким 
селима, био запис, кога је представљало ве-
лико церово дрво са крстом од дрвета. По 
обичају мештани су сваке године на „Ру-
саљни петак“ (50. дан од Ускрса) са литија-
ма долазили са уверењем да ће им бити са-
чувана плодност усева, посебно винограда. 
Како Јакша Динић бележи „дрво је пало а 
около расту дивље крушке“.
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У монографији села, објављеној од 
више аутора 2005. године, Звездан је код 
млађих генерација на своје пивнице сачу-
вао сећања, ево једног од њих: „До појаве 
филоксере виногради у потесима Стара 
лојза, Стари садови и Стрању били су гус-
ти тако да није било нигде њива, већ сами 
виногради. И данас се знају места неким 
чувеним пивницама из оног времена, као 
например: Делина пивница, Бурдељ пи-
вница, Кајина пивница и друге... Грожђе 
се претварало у вино које су највише ку-
повали Зајечарци, а трошили су га и сами 
Звезданци. Како је забележио (проф.) Жи-
вота Радосављевић, ...грожђе се брало и 
преносило кошевима, сипало у велика др-
вена корита, босим ногама се муљало, си-
пало у бачве, отакало у бурад и пило врго-
вима или тиквама“.

Према неким усменим казивањима 
Бурдељ пивница је била карактеристична, 
што јој и сам назив говори, јер читава била 
укопана у земљу, а само је покривка била 
од камених плоча донетих са оближњег 
брда Голаја. Звездан спада у ред села са 
највећим површинама винограда после Ве-
ликог Извора и Вражогрнца и традицио-
нално винарство. Постоји запис у коме се 
каже: „У западном делу Зајечарске котли-
не, особито у атару Звездана, виногради су 
били тако густи да није било нигде њива, 
већ све сами виногради“. На то указују и 
бројни сачувани топоними (по Ономас-
тици Ј. Динића): Влашка лојза (некада су 
Власи из оближњег села узгајали Отело), 
Доње пивнице (постојале још 1863), Лојза, 
Лојзиште, Макино лојзе, Нерезина, Садови 
и Стара лојза. У прилог традицији винар-
ства, потомака досељеника са Косова, су и 
неспорни подаци из пописа 1889. године, 
којима се потврђује да је винову лозу 264 
кућа узгајало на 106 хектара винограда.

41. Сумраковачке пивницесу уцртане 
на Ђенералштабној карти из 1894. године у 
потесу Доњи садови на надморској висини 
од 350 метара. Њихово постојање потврђе-
но је и монографским истраживањима Јак-
ше Динића у Ономастици Косовљанских 

села око Зајечара, на потесу Лојза, које је 
недалеко од  Доњих садова, где су данас 
парлози. Парлози на месту где су некада 
били виногради настали су захваљујући 
неоствареним плановима сумраковачке 
сеоске задруге, у периоду после Другог 
светског рата, да на одузетој земљи засади 
воћњак, који никада није засађен.

У атару Сумраковца сачувани су број-
ни топоними који указују на виноградарско 
занимање староседелаци и досељеника са 
Косова, међу којима су поред Доњих садо-
ва и Горњи садови, а поред Лојзаи Старо 
лојзе, а затим још: Стари виногради, који 
су се налазили на крајњем североистоку 
сумраковачког атара. Занимљиво је да се 
топоним Сумраковачке пивнице користи 
и данас у говору мештана суседног Шар-
бановца, како је назван потес у њиховом 
атару. 

42. Зајечарске пивнице, према свим 
историографским методама истраживањи-
ма, упркос постојању значајних површина 
под виновом лозом, изгледа да ипак нису 
постојале или бар то није поуздано утврђе-
но. Постоје документовани докази да је у 
Зајечару и сам Кнез Милош је 1834. године 
имао своје винограде, а имали су их и чи-
новници Црноречког округа: председник 
суда, Спасоје Марковић (3 винограда од 10 
мотика), подполковник Јеремија Здравко-
вић (4 винограда са 10.000 чокота), члан 
суда Никола Симић (2 винограда са 4.000 
чокота) и многи други. 

Према истраживању топонимских на-
зива појединих потеса у самом Зајечару и 
његовом најближем окружењу, који чувају 
традицију виноградарства, забележени су 
топоними: Владичини виногради као нека-
дашњи виногради, а према сведочењима, 
после Другог светског рата ту је масовна 
гробница стрељаних; Вучино садовиште 
је новозасађени виноград на Белом брегу; 
Генчин, Богданов, Јеленин, Нанов виноград 
и виноград Илије Кожељца, сви на Глад-
ном врху. Првулов виноград је на Влашком 
брду, Светин виноград на Белом брегу, 
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Вељков је у Базарском долу, а под виногра-
дима су и Велико, и Бојарско брдо (Јакша 
Динић: Ономастика Косовљанских села 
око Зајечара). 

О зајечарским виноградима, али не и о 
пивницама, постоји белешка у Тежаку од 
1.2.1887. године за кога се његов сарадник 
изјашњава „да имају махом добре поло-
жаје, јужне, а и врло згодну земљу кречну 
и каменовиту, нарочито Бело брдо, како 
ли се зове“. Међутим, готово је сигурно да 
су Зајечарци од најстаријих времена вино 
справљали и чували у пивницама у оквиру 
својих окућница.

Истраживачи топонимских назива 
појединих делова у атару Зајечара наишли 
су на занимљиво тумачење неких информа-
тора (Срба) који су говорили да је исправ-
није рећи пимница него пивница, јер пи-
вница је по њима „тамо где стоји пиво, где 
се точи пиво“, па су спомињали и кафану 
Пивница у Зајечару, која је добила назив по 
пиву, а пимница је, опет по њима, за вино.

Пивнице у горњем Тимоку

Има писаних докумената и сазнања да 
је пивница било и у горњем Тимоку. Таква 

тврдња објављена је Тежаку од 6. септем-
бра 1880. године где њен аутор каже: „У 
пределу горњег Тимока, особито се гаји 
винова лоза као и у Крајини и Смедереву. 
Виногради једног села, сви су на једном 
месту. Ту су им потребне стаје, подруми 
које они зову пивнице. Граде се увек по-
ред каквог извора, чесме или реке и ника-
да међусобних сукоба у коришћењу воде 
није било.Сваке године, заједнички, најме 
једног чувара, што пази на све винограде. 
У томе крају, чувена су вина: штипинско, 
врбичко, делибеличко, кожељско и каме-
ничко.“

На Ђенералштабним картама из 1894. 
године, што је био повод за овакав рад о 
пивницама, сва се брда и висоравни јужно 
од Зајечара црне од топографских ознака 
виноградарских реона у атарима Шљивара, 
Грљана, Вратарнице, Грлишта, Лесковца, 
Леновца и даље све до Књажевца, али ни-
где нема ниједног пивничког насеља што 
није случај у доњем Тимоку (до ушћа) у 
Крајини и Кључу. Моја скромна оцена је 
да је пивница сигурно било али не као по-
себна насеља већ као самостални објекти 
унутар или крај самих винограда.

Детаљним прегледом антропогеограф-
ске грађе Маринка Станојевића у књизи 
Црна река, на стр. 66 објављено је њего-
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во сазнање о Грљанским пивницама, 
где бележи: „Пивница има у близини села 
Грлишта у месту званом Карапанчево. У 
њима се баве Грљанци за време бербе ви-
нограда и кад отачу вино“. Грљан је 1844. 
године имао 231 домова, а 1871. године 
под виноградима је било 1.201 мотика или 
70 хектара те не треба да чуди потреба за 
пивницама као неопходних породичних 
радионица за справљење вина, ракије, 
складиштење и претакање.

Грљанске пивнице су истовремено и 
најјужније здружене пивнице у Тимочкој 
крајини, али не и последње јер их је, поуз-
дано се зна, било у Алексиначком виного-
рју о којима се у записима наилази на по-
себну занимљивост „да су сви виногради, 
по захтеву турских власти, били наокупу 
на Церовачкој и Дреновачкој коси, да су 
били ограђени и у њих се улазило на јед-
ну капију. У тим виноградима постојали 
су подруми – земунице, озидане каменом 
и покривене прућем од лозе са дрвеним 
бравама (штенци). Те су пивнице служиле 
за оставу бачава и винских бурића. Једна 
оваква делимично очувана пивница по-
стоји и данас у потесу Церовачки поток“.
(М. Костић: Алексиначка котлина, 521).

Узроци нестанка пивница

Нестанку пивнице и пивничких насеља 
није узрок само филоксера у народу позна-
та као сушибуба, јер је та мала уш релатив-
но брзо савладана а виногради обновљени. 
На нестанак пивница нису могле утицати 
ни пламењача ни пепелница јер се фунги-
цидима и њима стало на пут, а ипак, упркос 
свему, пивнице су најпре напуштане а онда 
и рушене. Стога је крајње коректно праве 
узроке потражити на још некој страни.

На Винодељском конгресу, одржаном 
18. новембра 1920. године у Неготину, на 
предлог неготинске пољопривредне подру-
жине, напуштање пивница је разматрано 
као посебна тема на конгресу. Улоге увод-
ничара прихватио се директор Винодељско 
воћарске Школе у Букову, Божидар Ђ. Ран-
ковић, који је о запуштености пивница дао 

следеће мишљење: „До најезде убице на-
ших старих винограда – филоксере – Краји-
на је производила вина светског гласа. Она 
је имала своје одличне винске сорте: чете-
решку, багрину и друге, које су успевале 
не може бити боље, под њеним поднебљем 
и на њеним далеко чуваним косама. Дуга 
пракса наших тадањих виноградара – на-
ших очева и наших дедова – а још више тај 
одличан материјал, кога су имали на рас-
положењу, давали су за резултат – чувена 
Крајинска вина. Шта настаје после филок-
серине најезде? Мртвило и сиромаштво у 
некад веселој и богатој Крајини! Чувене 
крајинске пивнице зарашћују у коров, а ви-
ноградска земљишта, већином неподесна 
за какву другу културу, дуго времена остају 
необрађена и пуста. За то време изумиру 
некадањи искусни подрумари, не добивши 
прилике, да својим синовима предаду у на-
слеђе стечену подрумарску вештину. Тако 
се у Крајини губи прва чињеница за одга-
ивање добрих вина – подрумска вештина“. 
(Тежак, 1920).

Ранковић се у наставку осврнуо надру-
ге разлоге, попут избора правих винских 
сорти винове лозе, што никако не могу 
бити Хербомент и Отело које с’правом 
народ назива ђаволским грожђем. Ове ће 
сорте винограде више уништити него и фи-
локсера. Други битан фактор јесте избор 
земљишта, а то, по речима Ранковића, ни-
како не може бити у равници, јер то може 
бити добро за купус али не и за винову 
лозу.

Праву слику и разлоге напуштања 
пивница директор Винодељско воћарске 
Школе у Букову, Божидар Ранковић, дао 
је у закључном делу свог излагања у коме 
каже: „Крајински виноградар нашао се у 
чуду и не зна више с ког краја и шта да по-
чне, те напушта виноградски посао и тражи 
други. Само Рајац, Бадњево и Рогљево ус-
певају да донекле обнове своје винограде 
и зато они данас уживају леп глас у Краји-
ни“.

Сагледавањем свих околности кроз 
које је тимочко виноградарство поред по-
менутих разлога напуштања и рушења пи-
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вница треба придодати још неке. Један од 
најбитнијих јесте разједињеност у наступу 
на тржишту вина и ракије. Упркос створе-
ним темељима задругарства, са првом за-
другом у Србији, Неготинском винарском 
задругомиз 1890. године, винари крајин-
ских и тимочких села настојали су да свако 
за себе пронађе најбоље тржиште. Свако-
ме од њих било је важно доћи до новца са 
којим би се живот и рад могао наставити. 
Основни принцип задругарства солидар-
ност, помоћ и самопомоћ нису били бит-
ни. Преносили су своја вина фучијама и 
мешинама на коњима и караванима или 
запрежним колима до Хомоља, Поморавља 
па и до Ужица. Продавали су га за новац 
или у замену за кукуруз и пшеницу, а код 
Ужичана за катран. Проширењем тржишта 
у Краљевини СХС (Југославији), и монар-
хистичкој, и социјалистичкој, са вином 
и ракијом ишло се уз Дунав винарицама 
натовареним стотинама акова вина до Бе-
ограда, Шапца, Новог Сада и уз Драву до 
Осијека, а сачувани товарни листови, брод-
ски и железнички, то неспорно потврђују.

Пивничка насеља су се масовно поче-
ла напуштати када је са изграњом великих 
винских подрума започет процес орга-
низованог откупа вина, а касније и грожђа. 
Више се није морало чувати у пивницама 
нити јурити тржиште. Први подрум из-
грађен је у Неготину 1933. године али је 
због тешкоћа са обртним средствима рад 
започет тек 1936. Други светски рат је по-

реметио замишљене намере да би се након 
рата обнова винограда спроводила план-
ски са доста погодним условима. Планом 
унапређења пољопривредне производње, 
у периоду од 1947-1962. године у Краји-
ни је подигнуто 2.750 хектара винограда. 
Педесетих година 20-тог века у подруми-
ма је откупљено 2.000 вагона вина и 350 
ракије. Са изградњом винарских подрума 
у: Михајловцу, Радујевцу, Рајцу, Речки и 
Бруснику и подрума „Крајина вина“ у Не-
готину (1964.), и оно мало пивница што је 
остало срушило је време или људска рука 
како би се од њих зидали други економски 
или стамбени објекти. Једна старија жена у 
Слатини каже: „Каква је била (као пивни-
ца) такву смо је пренели у наше двориште“ 
(Кум а-фост аша ам факуто йн бататурâ), 
а тамо где је било материјалних услова 
уместо пивница ван насеља зидане су нове 
у дворишту виноградара као мале ради-
онице за израду домаћег вина и печењем 
ракије комовице не прекидајући традицију 
својих дедова.

Пивнице су отишле у заборав, а ностал-
гију за њима умирују нам оне које су њихо-
ви власници одржали и сачували: Рајачке, 
Рогљевачке, Смедовачке, Штубичке и по-
која Братујевачка. Због тога су оне данас 
изузетна туристичка атракција са 15.000 
посета годишње а за покољењима у аманет 
остаје да их треба уредити и још више чу-
вати. 

Из збирке песама Песне, Јована Драгашевића, у Земуну, 1860. године



141

ЗНАЦИ И ПУТОКАЗИ

Бобан Ђорђевић – Метриш;
Драган Несторовић – Велико Јасиково;

Драган Радуловић – Црномасница;

Душан Буцић – Бљувановац (Вељково), Рогљево, Рајац; 
Ђорђе Трекелић – Уровица;

Љубиша Панић – Радујевац (89. година);
Миљан Миловановић – Звездан, Зајечар и Грљан;

Мића Цокић – Тамнич и Брусник;
Мића Карматраковић – Михајловац и Мала Каменица;

Радомир Митић – Речка;
Славољуб Станковић – Карбулово;

Тома Поповић – Слатина;
Миле Динуловић - Уровица;

„Иди, љубо, у пивнице доње,
„Те донеси вина и ракије.“
Узе Јела два кондира златна,
Па отиде у пивнице доње.
Кад госпођа пред пивницу дошла,
Ал’ пивница пуна јаничара,
Папучама пију вино ладно
А у здравље Јелице госпође,
Спокој душе Пријезде војводе
Кад то види Јелица госпођа,

Та кондиром о камен удари,
Па потрча у господске дворе:
„Зло ти вино, драги господару!
„Зло ти вино, а гора ракија!
„Пивница ти пуна јаничара,
„Папучама пију вино ладно,
„А за моје здравље намењују,
„А тебе ка жива сарањују,
„Сарањују, за душу ти пију.“

С а р а д н и ц и:



142

РАЗВИТАК БР. 265

Л И Т Е Р А Т У Р А:

1. Андрија Др. Ивановић, Описаније Окружиа Крајинског, Гласник друштва србске 
словесности, св. 5, Београд, 1853.  

2. Александар Д . Жикић, магистар: Крајинска насеља доњег Тимока (Рогљево, Сме-
довац и Вељково), Библиотека „Хроника села“, Београд, 1997;

3. Божидар Благојевић: Крајна вино 1890-2000., Неготин АД Крајина-вино, ИА Не-
готин,2000.;

4. Бојана Миљковић  Катић: Пољопри- вреда Кнежевине Србије, Историјски инсти-
тут, књ. 65, Београд, 2014.;

5. Босиљка Томашевић: Неготинске пивнице, вредности, изазови, туристичке по-
тенцијали, Републички завод за заштиту споменика културе Београд; bosiljka.tomasevic@
heritage.gov.rs.)

6. Владимир Карић: Србија – опис земље, народа и државе, Београд, 1887.;
7. Илија Пчелар: Пкружие краинско, Гласник ДСС, књ. 9, 1857;
8. Јакша Динић: Ономастика...
9. Јован Драгашевић: Часопис Војин, 1865,
10. Јордан Ј. Павловић: Глоговица у слици и речи Јордановој, ИА Неготин, 2018;
11. Јордан Трокановић: Црномасница...
12. Коста Јовановић: Неготинска Крајина и Кључ, СР. Краљ. Акад. Београд, књ. 29, 

1940.г
13. Маринко Станојевић: Црна река, Савремена школа, београд, 1962;
14. Милосав Лутовац: Неготинска Кра- јина и Кључ, Географски институт САН Бе-

оград, 1959;
15. Милан Ђ. Милићевић: Од Дунава к Пчињи, 
16. Мирослав Милојевић: Земљорадња источне Србије, Географски нститут САН, 

књ. 23;
17. Михајло Костић: Алексиначка котлина, Географски институт САН, 1969, књ. 22;
18. Никола Рачић: Радујевац (монографија), НИРО Крајина – Неготин, 1983.
19. Петар Пауновић: Географија здравља, Зајечар, 2008.;
20. Петар Пауновић: Усмена казивања о пивницама у прекотимочким селима;
21. Радмила Тричковић: Попис харача Крајине и Кључа, Историјски институт Бео-

град, 1973.;
22. Саша Гергинић: Подвршка кроз историју, Центар за културу Кладово, 2014;
23. Славољуб Др. Стојимировић: Јасеница чувар традиције Неготинске Крајине, Не-

готин,2012;
24. Срдан Новаковић: Сећања, издавачи Историјски архиви из Ужица и Неготина, 

2021.г
25. Тихомир Ђорђевић: Архивска грађа насеља у Србији, Београд, 1926., 133;
26. Тихомир Др. Станојевић: Јабуковац (монографија), МЗ Јабуковац, 1979;
27. Феликс Каниц: Србија – земља и становништво, Српска књижевна задруга Бео-

град, 1989;
28. Цветко Костић, Бор и околина, Зборник Тим. Крајине, Београд, 1931.;

ЧАСОПИСИ И НОВИНЕ:
1. Даница, бр. 17 од 31.07.1860;
2. Самоуправа – 1881.г.; 
3. Тежак:1874.г.; 1884.г.;1899.г;



143

ЗНАЦИ И ПУТОКАЗИ

РЕЗИМЕ

У време када је назамисливо радити 
без компјутера у здравству Тимочке краји-
не, без обзира да ли се ради о државном 
или приватном сектору, овај чланак може 
бити занимљиво штиво за оне који воле 
да се баве прошлошћу и историјатом јед-
ног важног сегмента у развоју здравствене 
службе.

У чланку се помињу догажаји и ак-
тивности које су после неколико деценија 
довеле до компјутеризације активности 
здавствене заштите на поручју Тимочке 
крајине, истовремено унапређујући њен 
развој и рад и развијајући компјутерско оп-
исмењавање лакара, медицинских технича-
та и осталих радника у здравству.

Рад на свој на начин показује колики је 
утицај иницијатива просвећених поједина-
ца у некој области на унапређивање рада 
једног великог ситема на добробит народа.

Кључне речи: компјутеризација, Ти-
мочка кајина, здравство, Завод за здрав-
ствену заштиту „Тимок“

Крајем седамдесетих, током једног ис-
траживања о коришћењу болничких капа-
цитета на подручју Тимочке крајине проф 
др Предраг Мићовић, наш Зајечарац, је на-
поменуо да би било добро увести компју-
тере у свакодневни рад лекара у здарвству. 
То је била значајна инцијатива која је при-
хваћена у Заводу као веома озбиљна ино-
вација у раду, па је одмах почело да се на 

Петар Пауновић

КОМПЈУТЕРСКИ МРАК У ЗДРАВСТВУ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ КРАЈЕМ 
СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XX ВЕКА

Инж. Звонко Јеленковић, главни ослонац информатичке активности у Заводу
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томе ради како би се Завод компјутеризо-
вао. Из тог разлога др Петар Пауновић, ди-
ректор Завода је обишао један од најбољих 
компјутерских центара у здравству у Вели-
кој Југославији, у Медицинском центру у 
Вараждину, како би се упознао са органи-
зацијом и радом, предностима и користима 
компјутеризације у том центру. Није много 
тамо могло да се види, јер је у време посе-
те том центру, који је користио компјутере 
већ двадесетак година година, педијатрија 
тек почела развијати програм о вакцина-
цијама. Једноставно: нису имали „лекар-
ске програме“. Познато је да је потребно 
доста времена (око шест месеци) да би се 
један програм, када се успостави, добро 
увежбао, а затим још годину дана а можда 
и више да би биле отклоњене све нелогич-
ности у њему и да би се користио промтно 
и ефикасно у свакодневној пракси. Када је 
реч о здравственим програмима, Медицин-
ски центар у Вараждину је био на самом 
почетку. Највише су користили компјутер-
ски центар рачуновдство, директор и руко-
водеће структуре за нека своје функције 
управљања, а лекари су билу у то време 
још увек у другом плану и далеко од ком-
пјутера и њиховог коришћења. Компјутре 
у овом центру користила је компјутерска 
бирократија: директор и његови доглавни-
ци да биу лакше могли водити политику у 
установи и у заједници. 

И поред тога, после повратка у Зајечар 
почело се озбиљно размишљати о ком-
пјутеризацији у Заводу. Требало је о томе 
упознати СИЗЗО у Зајечару и Крсту Пау-
новића, њеног секретара и задобити његову 
наклоност ка таквом облику развоја здрав-
ствене делатности. Предочено му је какве 
све користи могу постојати од компјуте-
ризације у Заводу, посебно од компјуте-
ризације здравствене службе и здравстве-
не заштите на подручју Тимочке крајине, 
имајући у виду неколико приступа:

― ефикасније и промптније при-
купљање здравствено-статистичких пода-
така и података о финансијско-економском 

пословању здравствених организација 
ради сагледавања здравственог стања ста-
новништва и финансијског стања у фонду 
здравствене заштите, а посебно и њихово 
брзо коришћење,

― стварање базе података о разним 
појавама и догађајима у здравственој 
заштити народа, у Заводу, коришћењем 
посебних програма у вези са снабдевањем 
здравом водом за пиће, контролом квали-
тета хране, апсентизмом, у здравственој 
заштити о коришћењу здравстене службе, 
потрошњи лекова и сл.

― успостављање здравственог инфор-
мационог система на подручју Тимочке 
крајине где би Завод имао функцију ком-
пјутерског центра,

― стварање могућности за припрему 
и уређивање стручних информација, радо-
ва и саопштења на стручним састанцима 
и њихово компјутерско приказивање, пи-
сање студија, магистарских и докторских 
теза, књига и публикација и

― едукација здравствених радника и 
сарадника коришћењем Интернета и на 
други начин.

Није требало много да се Крсти Пауно-
вића о томе образлаже, јер је он хтео да има 
солидну, добро организовану и модерну 
здравсвену службу и здравствену заштиту 
на подручју Тимочке крајине, па је одмах 
пожурио да из фонда издвоји, 1982. године, 
50 милиона динара за набавку првог ком-
пјутера у Заводу. Др Сергије Кржановић и 
Миодраг Тодоровић, специјалиста здравс-
твене економике започели су припреме за 
израду програма којим би се пратила пот-
рошња лекова. У сарадњи са компјутерс-
ким центром у зајечарском „Електротимо-
ку“ сви лекари Тимочке крајине су добили 
свој број. Миодраг Тодоровић, начинио је 
модел и план развоја Здравствено-инфор-
мационог система Тимочке крајине (ЗИС) 
који је могао бити компатибилан са другим 
сличним системима када се они буду разви-
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ли у Србији или Великој Југославији, али 
до тога није дошло све до краја XX века. 
Са одласком Крсте Пауновића из СИЗЗО 
у Зајечару, убрзо су обустављене те актив-
ности. До компјутеризације није дошло у 
раним 80-им. Требало је да прође још једна 
непуна деценија да би се кренуло са мртве 
тачке.

Са престанком подршке развоју ком-
пјутеризације у здравственој заштити до-
шло је до кочења тог процеса у Заводу. 
Кочење тог процеса у Заводу одразило се 
и на кочење развоја информатичке делат-
ности по другим здравственим установама 
тако да су многе до краја XX века остале 
у компјутерском мраку. У то време, Ре-
публички фонд здравственог осигурања 
обезбедио је здравственим установама по 
Србији по два или неколико компјутера за 
финансијско-рачуноводствене послове али 
Завод није био обухваћен тим програмом. 
Ти компјурери више су допринели фомри-
рању компјутерске бирократије по здрав-
ственим установама него што су били од 
користи лекарима и народу.Упркос таквој 
ситуацији, Завод је покушавао да заинтере-
сује Александра Тошића из Фонда здравс-
твене заштите у Зајечару, за праћење раз-
них активности здавствене службе помоћу 
информатичке технологије и неких облика 
потрошње у здавственој заштити, али без 
успеха. Покушано је да се у вези с тим заин-
терсују и друге здравствене организације, 
али су директори највећих и набогатијих 
здравствених установа говорили да имају 
преча посла него да купују компјутере. 
У здравственим организацијама, само по 
неки од лекара који су радили на компјуте-
ризованим апаратима (др Небојиша Паун-
ковић у Зајечару, др Емил Влајић у Бору) 
показивали су интерсовање за чешће ко-
ришћење компјутера у свакоденвном раду, 
али то је било недовољно да се компјутер-
ска технологија прошири по здравстве-
ним установама широм Тимочке крајине. 
Највећа препрека за развој информатичког 

система је било то што највећи број лекара 
није знао да користи компјутере. 

Али, није само на тој страни било пре-
прека. Ни у Заводу није постојало рапосло-
жење, посебно код појединих лекара, да се 
купују и користе компјутери. Требало је да 
се запосле млади и напредни лекари који 
су желели да уводе иновације у свој рад 
и да напредују у струци па да се у развоју 
информатичког система у Заоду коракне 
даље. Од великог значаја за развој инфор-
матичких активности су били др Предраг 
Марушић и др Љубиша Ђорђевић који су 
у коришћењу компјутерске технологије 
у раду видели могућност за напредак у 
струци. У таквој ситуацији, Завод је морао 
сам да ради на развоју свог компјутерског 
система, па да касније када ствари дођу на 
своје место, успостави повезивање ком-
пјутерима свих здравствених организација 
Тимочке крајине у јединствени систем. 

И поред свих препрека, прогресивна 
кретања су ишла својим током даље. У 
јеку професионализације активности За-
вода, 1990. године поново су оживеле ак-
тивности на компјутеризацији. Купљен је 
први компјутер и сачињен први програм за 
обраду пријава заразних болести. На про-
граму су радили др Михајло Луковић, ин-
фектолог из Чачка, и Драгутин Михаило-
вић, универзитетски професор математике 
из Новог Сада.

Понекад и трговци могу погурати неку 
ствар да иде брже ако добро раде свој по-
сао. Тако је неки Глишић из Београда, који 
је трговао компјутерима и снабдевао прив-
редне организације у Зајечару том робом, 
донео први компјуер у Завод. Из Завода, за 
рад на програму били су задужени др Пре-
дарг Марушић и Слободанка Спасић, виши 
санитарни техничар. 

Др Михајло Луковић, из Краљева и 
проф др Драгутим Михајловић, матема-
тичар из Новог Сада правили су и ус-
постављали програм за први компјутер у 
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Заводу, па је њихов вишедневни боравак 
у зајечарском Заводу побудио интересо-
вање радника и подстицајно деловао на 
развој компјутеризације. Они су обучили 
и раднике да раде на постављеном програ-
му. Крајем те године, на једном стручном 
састанку представљени су први резултати 
постигнути у примени поменутог програ-
ма. Тако је учињен први одлучан корак у 
компјутеризацији Завода. Занимљиво је да, 
иако је развој комјутеризације планиран 
у социјалној медицини, прве активности 
су започеле у епидемиологији показујући 
тако да су за развој најважнији агилни и 
способни појединци.

У међувремену наставило се са при-
купљањем обавештења о информатичким 
активностима у другим Заводима и на под-
ручју Србије, одласком на стручне састан-
ке и обиласком напреднијих завода у том 
смислу и куповином нових компјутера. 
1991. године купљена су још два компјуте-
ра, али се убрзо увидело да није најважнији 
број компјутера већ колико компјутерских 
прогама постоји и како они функционишу. 
Од Завода за заштиту здравља у Суботици, 
који је био узнапредовао у примени компју-
тера, набављен је програм у вези са контро-
лом квалитета хране. Да би компјутерски 
програм функционисао, било је потребно 
едуковати особље које ради на њему. Дру-
го, приликом коришћења програма често је 
долазило до застоја па је донета можда и 
најважнија одлука у вези са компјутериза-
цијом Завода, да се одмах упосли инжењер 
који ће бринути о програмима и компју-
терима. Септембра месеца 1991. године у 
Заводу се запослио Звонко Јеленковић, ин-
жењер за информатику. То је убрзало раз-
вој информатичке делатности у Заводу. У 
то време се и општина Зајечар припремала 
за развијање информатичког система па су 
иницијативе и активности око изградње ин-
форматичког система у Завода наилазиле и 
на подршку са те стране. Успостављења је 
и сарадња са компјутерском фирмом Дра-

гана Пејчића, професора из Зајечара која је 
убрзо уродила плодом, са којом је 1991. го-
дине започела израда „програма за пијаће 
воде“. 

Како је структура Завода била хетеро-
гена како по активностима тако и по сво-
ме стручном саставу, било је врло важно 
компјутеризацији прићи организовано и 
плански и обучити за рад на компјутерима 
један број лекара и здравствених сарадника 
који су касније постали носиоци компјуте-
ризације у Заводу. У том смислу, почетком 
1992. године формирана је BIG (Basic 
Information Groupe), основна група за раз-
вој информационог система у Заводу која 
је функционисала као група за саветодавну 
помоћ директору у вези са развојем инфор-
матике. У саставу те групе су се нашли сле-
дећи стручњаци: Звонко Јелнековић, ин-
жењер, др Предраг Марушић, др Љубиша 
Ђорђевић, Миодраг Тодоровић, Предраг 
Миленковић, инжењер, начелници служби 
и шеф рачуноводства. Израђени су про-
грами увођења компјутера у свакодневне 
активности по одељењима и план едука-
ције за руковање компјутерима, куповине 

Драган Пејчић, професор приликом обуке 
стручњака Завода у раду са компјутерима
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компјутера, начина прикупљања и обраде 
података, чувања дискета, успостављања 
мреже, посебно план куповине програма за 
поједине активности и набавке информа-
тичке литературе.      

Информатички систем је започео свој 
рад у статистици Одељења за социјалну 
медицину Завода. Завод је у то време већ 
имао два инжењера за статитсику, Горда-
ну Милановић и Бисерку Николић. Да би 
се што више раширила мрежа компјутера 
по Заводу, био је прихваћен приступ да 
по један компјутер буде на сваком столу 
доступан радницима који ће на њему да 
раде свакодневно. Немио догађај: обијање 
Завода и опасност да би компјутери били 
покрадени условило је посебно уређивање 
две просорије са ружним и неприкладним 
решеткама на прозорима и вратима на 
Одељењу за социјалну медицину у којима 
су били постављени компјутери. Тако су се 
компјуери као симболи слободе креирања 

и повезивања у свету медицине нашли у за-
твору са решеткама. 

1992. године Миодраг Тодоровић и 
Гордана Милановић организовали су еду-
кативни семинар здравствене статистике 
за раднике Завода. То је била припрема за 
едукативне курсеве за рад са компјутери-
ма које је организовао и едукацију спровео 
Звонко Јеленковић. То су били о тростепе-
ни курсеви за оператере и коришћење ком-
пјутера за израду базе података и једнос-
тавних програма. Обуку је одмах пратила 
и куповина рачунара на којима су обуче-
ни радници могли да примене своја знања. 
Слични курсеви су били организовани и за 
раднике Здравственог центра у Зајечару, 
али како они нису имали компјутере, пока-
зала се таква едукација нецелисходном, јер 
се оно што се научило, ако није коришће-
но, убрзо заборављало. 

Током 1992. године журило се са ус-
постављењм нових програма. Поред ку-

Слободанка Спасић, виши санитарни техничар први оператер на компјутерима у Заводу
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повине са стране, Звонко Јеленковић, 
инжењер Завода урадио је програм за 
прећење апсентизма, за пријаве умрлих, а 
годину касније и програме за фактурисање 
и личне дохотке, па 1994. године програм 
за праћење санитарних прегледа радни-
ка запошљених у производњи и промету 
храном и других. Веома користан рад ин-
жењера Звонка Јеленковића је био у ус-
поставаљању појединих програма и пру-
жању помоћи у њиховом свакодневном 
коришћењу.

1993. године се појавила идеја да би 
информатички део социјалне медицине 
требало да буде посебна служба. Међутим, 
то питање је било сувишно јер је било ва-
жније од тога како обезбедити функцију 
информатичког дела Одељења за социјал-
ну медицину. У то време, имајући у виду 
могућност коришћења компјутера за бржу 
припрему и израду информација о Заводу и 
здравственој заштити и здравственој служ-

би на подручју Тимочке крајине родила се 
идеја о изради једног статистичког билтена 
са сто параметара здравља. Али то се кас-
није почело да остварује, када је на томе по-
чео да ради Миодраг Костић, економиста. 
Друго, тек је био примљен лекар за потре-
бе информатичког дела тако да те иниција-
тиве о формирању посбне информатичке 
службе и бржем и бољем коришћењу ком-
пјутера морале су да сачекају да пре свега 
лекари који би радили у информатаичком 
делу и остали лекари и сарадници сазреју 
за обављање информатичких активности. 

1993. године Драган Пејчић, профе-
сор и др Џејн Панковић из Здравственог 
центра у Зајечару, замољени су да за пот-
ребе Завода успоставе програм EPIINFO 
6, који је лансирала Светска здравствена 
организација продајући га за само један 
USA долар сваком кориснику који је био 
за њега заинтерсован. Али тај програм није 
успостављен. Није успостављен ни 1994. 

Др Љубиша Ђорђевић, специјалиста хигијене, као члан БИГ групе дао је велики 
допринос развоју информатичких активности у Заводу
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године, када је из Градског завода у Бео-
граду дошао др Марко Ковачевић да обучи 
једну групу лекара да га користе. Била је 
то одлична прилика, да су га и други при-
хватили па да се успостави један компју-
терски програм који би био компатибилан 
за целу Србију и са светом, али он није из-
дражао трку са другим, рецимо атрактив-
нијим, компјутерском програмима, који су 
у својим системима почели успостављати 
јаки заводи по Србији. И поред тога, учест-
вујући на једном важном стручном скупу у 
Новом Саду, наши стручњаци представили 
су се радом на развоју информатичког сис-
тема у Заводу и наметнули се као лидери у 
тим активностима међу заводима у Србији. 
Те године је у Заводу успостављена Нове-
лова мрежа за 14 рачунара. 

1995. године почиње да слаби инфор-
матичка активност у Заводу. 13. фебрауара 
1995. године је формирана информтчка гру-
па (BIG) и заказан њен састанак. На њему 
је разматрано стање стање у информатич-
кој делатности у Заводу. Одмах се увидело 
да „организација шкрипи“. Зато је органи-
зација поверена мр Миодрагу Тодоровићу, 
али то није уродило плодом. Друго, није 
се радило по плану: нису опремане прос-
торије, нису набављане књиге и часописи, 
није урађен план протока информација у 
Заводу који би послужио за израду програ-
ма, настали су проблеми у коришћењу поје-
диних програма, а лекари и здравствени са-
радници били су пасивни и нису указивали 
на нове потребе око поправљања програма 
који су били у у потреби, нису дефинисани 
услови рада (процес рада), документација 
и кадрови за које је било потребно урадити 
посебне програме, није урађен „директор-
ски програм“, мрежа је слабо радила, хар-
двер је застарео, EPIINFO 6 програм није 
реализован, требало је обновити курсеве 
за рад са рачунарима и још доста тога. Још 
горе од свега било је што јер слабила мо-
тивација лекара и здарвствених сарадника 
за коришћење компјутера у свакодневном 

раду, па си их чак проглашавали за сувиш-
не. Неки су користили компјутере да сва-
ког дана играју шах и карте! Ни BIG група 
није се састајала током целе године. Једино 
што је од значаја урађено, јесте едукација 
радника и апликације програма за санитар-
не прегледе, пријаве порођаја и програма 
аерозагађења. То је озбиљно пољуљало 
позицију Завода међу осталим заводима у 
вези са информатичком делатношћу: тако, 
тамо где је Завод могао да буде први, пола-
ко је заостајао и ишао ка последњем месту! 
Као да се у Заводу прерано, и у невреме 
развијала информатичка делатност, па када 
се у другим заводима она почела развијати 
интензивиније, у зајечарском Заводу је на-
стао застој. 

На развој компјутеризације у Заводу 
одражавало се стање компјутеризације у 
другим здрарвственим установама Решење 
је требало тражити у одговору на питање 
чему слуће компјутери и како су коришће-
ни до тада. Колико су се они показали као 
замена за рад лекара и колико су им могли 
бити од помоћи када треба неку од струч-
них актвности да обаве. Да би се добио од-
говор на то питање поћи ћу од тога да су 
компјутери у здравственим уставновама 
набављани и коришћени, углавном када 
се ради о финансијско-економском посло-
вању и намери планера и управљача да 
ставе под контролу потрошњу у здравству, 
да брзо израчунају и исплате плате и сл. У 
другом случају компјуреи су се најпре усе-
лили у оне просторе у здравственим орга-
низацијама где су биле смештене службе 
„високе технологије“, које без њих не би 
могле да раде, каква је рецимо, Служба 
нуклеарне медицине на подручју Тимочке 
крајине, док у осталим доменима рада они 
су представљали само помоћно средство. 
У случају Завода они нису могли никако 
заменити у раду ни лекаре ни здравствене 
сараднике у својој мисији одржања и уна-
пређивања народног здравља кроз различ-
те облике многобројних активности, пре 
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свега на терену, у заједници. Зато застој у 
развоју или оклевање у даљем путу ка ком-
пјутеризацији, недоумице и конфузије, не 
представљу знаке да су компјутери прома-
шај или непотребни, већ да треба радити 
и даље на методлогији њихове примене и 
осавремењавању програма и технологије, 
зависно од активности на коју се односе. 

Зато су у 1996. години, у Заводу на-
прављени програми за обраду пријаве 
порођаја и побачаја и програм за пријаве 
умрлих. Дошло је до успостављања кон-
такта са заводима у Врању, „Haniwel“- ом 
из Ниша, контактирано је са Институтом за 
бакар из Бора али није није дошло до са-
радње да би се побољшао и унапредио рад 
на информатичким делатностима у Заводу. 
И даље су постојали многи проблеми и не-
решена питања у раду, чак и такви да није 
било копирног апарата и телефона у служ-
би, тако да се није могло одговорити ни на 
неке „ситне свакодневне обавезе“. BIG гру-
па се није састајала све до новембра када 
је одржан важан састанак са директором 
Завода и предложено је да се направ нови 
план рада, да се промени шеф и да се BIG 
група реорганизује и направи нова. Сада 
су BIG групу сачињавали Миодраг Тодо-
ровић, Звонко Јеленковић, Бисерка Нико-
лић, Јасмина, Љубиша Ђорђевић, Предраг 
Миленковић, Новица Илић и Предраг Ма-
рушић. На том сасатнку, поред питања да 
се формира нова BIG група, разматрано 
је и тренутно стање, питање израде идеј-
ног пројекта за формирање информатич-
ког система у Заводу, едукације радника 
и опрганизације посла. Унапређивање ак-
тивности тражило се у формирању тимова, 
заједничких база, издавачких делатности 
Завода, осавремењавању опреме скенери-
ма, факсмодемом, ласерским штампачем, 
формирању информатичке библиотеке, као 
и у могућност да они који упишу магистра-
туру добију један рачунар на реверс и ко-
ристе га код куће како би могли лакше да 
се припремају за испите. У то време Завод 

је имао у функцији 20 рачунара и двадесет 
порграма. Тада је предложено да се изађе 
на Интернет и успостави веза са здрав-
ственим установама на подручју Тимочке 
крајине и у Србији. Напредак се одвијајо и 
у другим здрвственим организацијама. 

Крајем 90-их, после доласка порф др 
Драгољуба Ђокића за директора Репу-
бличког Инстутута за заштиту здравља „др 
Милан Јовановић – Батут“, покренута је 
снажна инцијатива за развој информатич-
ког система у заводима. Предпостављало 
се да би они могли покренхути здарвство 
на ратеривање компјутерског мрака. Ор-
ганизована је обука за стручњаке Завода 
у Републичком институту. Говорило се о 
повезивању свих Завода у мрежу, али до 
тога није дошло до краја XX века. Ипак, то 
је оживело развој информатичких делат-
ности у Заводу, укључивање на Интернет у 
успостављање сталне везе са Републичким 
Инситутом. Током рата да NATO пактом 
1999. године Завод је са Институтом сва-
кодневно размењивао информације и до-
бијао задужења која је на исти начин про-
слеђивао свим здравственим установама на 
подручју Тимочке крајине.

Упркос свему, комјутеризација Завода 
за заштиту здравља „Тимок“ у Зајечару и 
целокупниог здравства на подручју Тимоч-
ке крајине је ишла напред. Почетком XXI 
века, Завод је по трећи пут куповао рачу-
наре новије генерације. Према једном ис-
траживању спроведеном 2001. године, у 
Заводу је било 35 (око 16%) рачунара, од 
укупно 210 по здравственим установама на 
подручју Тимочке крајине. Док је у здрав-
ственим установама зајечарског округа, на 
1 рачунар долазило у просеку око 24 рад-
ника, у Заводу је на једна рачунар долазило 
око 4! Док су се остале установе тек будиле 
из компјутерског мрака, Завод је нормално 
користио своје рачунаре и Интернет у сва-
кодневним активностима.

У Рајцу, 29. септембра 2022. године
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Од праискона стварана је, мењана и усавршавана усмена, односно писмена, књижев-
ност. Први је човек око ватре, а вероватно још и раније, седео и приповедао ловачке 
приче, које су се временом гранале и претварале у митове и легенде, зачињене маштом, 
демонским бићима, духовима  и боговима. У том процесу необузданог креативног ства-
рања места је било за све: и подземни свет и змајеве и чудовишта, кишу и облаке, смех и 
тугу, али и иронију и сатиру. Природно, нису ове ствари, нарочито мислим на последње, 
одмах понеле и ова имена, али 
свакако да их је било – њихове 
остатке проналазимо у најста-
ријим писаним делима и дан 
данас (Езопове басне, „Панча-
тантра“).

Познато нам је, наравно, да 
је праисторијски човек сли-
као, урезивао и клесао црте-
же и слике у стене и пећине 
у којима је живео. До сада је 
слабо разматрано питање да 
ли су ти цртежи били и сати-
ричног карактера. 

Постоје, међутим, аутори 
који су се њиме ипак бави-
ли. У пећини Ласко у јужној 
Француској, пронађен је цр-
теж људске фигуре и бизона, 
који се тумачи као сцена лова: 
сматра се да линија поред чо-
века представља копље које је 
испустио, а да кружне линије 
које полазе од бизоновог трбу-
ха представљају његова црева. 
Бизонова глава окренута је од 
ловца и, како је један од ау-
тора, Турман, коментарише: 
„има ироничан осмех. Да ли 
је то можда приказана њего-
ва охолост?“ Ако је у праву, 
онда можда пред собом има-
мо пример визуелне сатире од 
пре 16.000 до 18.000 година - 
или његово објашњење можда 

Тамара Лујак

БАСНА, НАЈСТАРИЈИ ОБЛИК ХУМОРА И САТИРЕ

Рад Недима Хаџиаџметовића Мафе
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ипак спада у претерано тумачење праисто-
ријске уметности.1

Када се говори о књижевности, сматра 
се да је настала оног тренутка када је чо-
век направио први писани документ. Људи 
су, у зависности од доба у којем су живели 
и материјала којим су располагали, писа-
ли најразличитијим алаткама на најразли-
читијим подлогама: почевши од угљена и 
креде, преко зашиљеног дрвцета, четкице, 
гушчијег пера и клина, до оловке и таста-
туре; односно, почевши од стена и пећина, 
глинених таблица, зидова гробница, преко 
папируса, унутрашњег дела коре дрвета, 
коже, воска и металних таблица до ткани-
не, свиле, папира и компјутера.

Басне су, баш као и старије им сестре, 
бајке, највећи светски путници, што по-
тврђују пребогате архетипске слике којима 
обилују, од којих су поједине самоникле у 
одређеној култури, а друге су им придру-
жене с највећих даљина земаљског шара. 
Да су додири између праисторијских кул-
тура заиста били могући, доказао је, по-
ред научника, историчара (књижевности), 
психолога и филозофа, који су проучавали, 
анализирали и тумачили слојеве унутар 
слојева бајки, митова и басни (Бруно Бетел-
хајм, Милош Н. Ђурић, Марија Лујза фон 
Франц, Карен Армстронг, Војислав Ђурић, 
Немања Радуловић итд.), и Тор Хејердал, 
норвешки етнограф, пустолов, поморски 
биолог и антрополог. Он је 1947. године, 
како би доказао своју теорију о могућој 
пловидби (инспирисану легендом Инка о 
богу сунца, Кон Тикију, који је имао светлу 
пут), а тиме и контакту између удаљених 
континената, односно култура, направио 
чувени дрвени сплав „Кон Тики“, којим је 
од Јужне Америке допловио до Полинезије 
– и тиме своју теорију доказао. Пловидбом 
бродом „Ра 2“ успео је да докаже додире 
које су Египћани имали са америчким кон-
тинентом.2

1 https://www.taylorfrancis.com/chapters/mono/10.4324/9780203383421-8/satire-visual-arts-john-
gilmore

2  Razbibriga br. 144, str. 56, Beograd, 2019.  https://hr.wikipedia.org/wiki/Thor_Heyerdahl

Не треба посебно наглашавати разлику 
између басне и бајке: прва не функциони-
ше добро са људима, друга не може без 
њих. Басне верно преносе слике средине 
у којој су настале. Оне су најбоље и, мож-
да, најслободније човеково оружје против 
неправде, угњетавања, неистине, похлепе 
и лицемерја. У басни мали се човек увек 
бори против великог, сиромашан против 
богатог, добар против злог, мудар против 
глупог и, у највећем броју случајева, по-
беђује. Људски карактери представљени су 
кроз животиње: лисица је препредена, зец 
је плашљив, сова је судија, меда је приглуп, 
лав је тиранин итд.

Будући да су животна искуства многих 
аутора испричана на једноставан и лако 
разумљив начин, била су погодно средство 
за васпитавање млађих нараштаја – а то су 
остале и до дана данашњег. Многи су се 
писци, са мање или више успеха, опроба-
ли у овом пољу. Неки су остали аноним-
ни, попут писца „Панчатантре“, неки су 
стекли светску славу, попут Езопа, Федра, 
Бабријеа, Да Винчија, Ла Фонтена, Геја, 
Крилова, Лесинга итд. Писане у краткој и 
ултра краткој форми, у стиху (Илер Белок, 
Демјан Бедни, Воја Царић, Матеј Бор) и у 
прози (Владимир Булатовић Виб, Драготин 
Кете, Шел Силверстин), басне су износиле, 
а износе и дан данас, животне мудрости, 
филозофска и морална шватања и ставове, 
зачињене хумором и, пре свега, сатиром. 
Поуке скривене у самом делу и, чешће, из-
несене на његовом самом крају или почет-
ку, у виду савета, упозорења или обећања, 
служиле су да усмере, образују, васпитају, 
поуче.

Езоп (620-564. г.п.н.е.), најпознатији је, 
старогрчки, баснописац на свету. Његове 
су басне прожете хумором и алегоријама 
о међуљудским односима и карактерима. 
Претпоставља се да своје басне није запи-
сивао, већ их је причао. Главни су му јуна-
ци већином животиње, али и биљке, при-
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рода и предмети (чавка, овца, змија, дивља 
свиња, ластавица, гуштер; реке и море, ја-
бука и купина, лонци; односно богови, ло-
вац, јунак, ковач), а након сваке басне сле-
ди кратка, једноставна поука која открива 
њену праву истину и смисао.3

На народну и уметничку књижевност 
Европе и Азије, поред Езопових басни, 
највећи утицај извршиле су приповетке, 
бајке и басне староиндијског порекла, на-
стале у народу и писане на разним дија-
лектима. „Панчанантра“ или Петокњижје 
(Пет књига о основним поставкама науке 
о животу), збирка басни у стиху (односно 
прози, у зависности од превода), сматра се 
једним од најуспелијих образаца новелис-
тичке литературе у свету. За оригинални 
текст писан на санскриту научници тврде 
да је настао крајем 3. в.п.н.е, односно у пе-
риоду од 200. г.п.н.е до 300. г.н.е. По једним 
изворима аутор збирке је Пилпај, управник 
Индостана и саветник индијског краља 
Дабшклина. По другом извору „Панчатан-
тру“ је написао Вишнушарман индијски 
учењак, док се настајање дела смешта у 
прилично широк период од 1200 г.п.н.е. 
до 300 г.н.е. Књига је била замишљена као 
приручник за владаре, у којем би у виду 
популарних прича била изложена основа 
животне мудрости. Пре завршетка средњег 
века многи мотиви из ове збирке ушли су у 
европску фолклорну традицију. Њени тра-
гови могу се наћи у колекцији браће Грим, 
код Чосера, Бокача, Ла Фонтена, Андерсе-
на и у причама источног хришћанства.4

Квинт Еније (239-169. г.п.н.е.), из Рудија 
у Калабрији, писао је трагедије, комедије, 

3  Ezopove basne, Zemun, 2008. 
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ezop

4  Pančatantra, str. 5-33, Beograd, 1961.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Pančatantra

5  Fedar, str. 6, Beograd, 1961.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Rimska_književnost

6  Babrije, str. 5-8, Beograd, 1963.
https://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=5056

7  Fedar, str. 5-12, Beograd, 1961.
https://sr.wikipedia.org/sr-el/Федар_(баснописац)

сатире, епиграме и прозу, али је најпозна-
тији као епичар. Одбацио је стари сатурн-
ски стих и увео грчки хексаметар, који ће 
се отада учврстити у многим песничким 
формама римске књижевности. Еније је у 
римску књижевност увео сатиру, која још 
нема сатирично обележје, већ је то збирка 
песама различитог садржаја у различитим 
метрима.5

Бабрије (2. в.п.н.е.), грчки баснописац, 
похелењени Римљанин из Сирије. Басне је 
узимао од старијих историчара и песника, 
и из зборника Езопових и библијских бас-
ни, и писао их у холијампском метру (јамп-
ски триметар, стих од три метра по две 
стопе). У областима у којима се говорило 
хеленски, вековима је био омиљена литера-
тура. У средњем веку учитељи беседништ-
ва и учитељи у основним школама вежбали 
су себе и своје ученике у парафразирању, 
скраћивању и препричавању Бабријевих 
образаца.6

Федар (15 г.п.н.е-50. г.н.е.), римски је пи-
сац, Августов ослобођеник, верује се да је 
пореклом био Македонац или Грк из Пие-
рије. Најпознатији је по томе што је препе-
вао Езопове басне и додао неколико својих 
у збирци „Езопске басне“. Како је сам твр-
дио, волео је краткоћу израза, па је и писао 
концизно у сенару, стиху од шест јамбова. 
Сматра се првим римским баснописцем, 
творцем новог књижевног рода. Утицао је 
на многе баснописце новог века.7

Авијан (400. г.н.е.), староримски бас-
нописац, паганин. Приписују му се укуп-
но 42 басне. Верује се да је парафразирао 
Бабрија, који му је био инспирација. Басне 
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су му убрзо постале популарне као школ-
ска књига. Промитија и епимитија (увод и 
морал), парафразе и имитације били су код 
Авијана честе.8

„Хитопадеш“ („Корисна поука“), 
зборник је бајки, прича и басни у че-
тири књиге на санскриту, врло сли-
чан „Панчатантри“. Верује се да га је 
приредио браман Нарајана, под по-
кровитељством краља Давалачандре. 
Претпоставља се да је настао у периоду 
између ВИ и ИX, односно између ВИИИ 
и XИИ века. Зборник је састављен како 
би се ширила мудрост, испричана кроз 
бајке и басне у којима су главни актери 
птице, животиње и људи. И дан данас 
познат је широм Индије и Европе.9

Леонардо да Винчи (1452-1519), један од 
најпознатијих сликара, архитекта и умет-
ника на свету, бавио се, између осталог и 
писањем басни. Савршено се надовезивао 
на Езопа и Федра и средњовековне бестија-
ријуме. Како је увек умео да исприча нешто 
ново и необично, тако су се његове басне 
брзо преносиле од уста до уста. Следећи 
Езопа у приповедању о животињама (Гуске 
и ждралови, Корњача и зец, Пужеви), при-
роди (Реке и море, Река и кожа), биљка-
ма (Орах, Трске и храст, Стабла и трске, 
Маслина и смоква) и предметима (Лонци, 
Две вреће, Светиљка, Лисица и маска), Да 
Винчи је написао нека од својих можда и 
најзначајнијих и најлепших дела: Лисица 
и сврака, Лав и јагње, Чешљугар, Бресква, 
Смоква, Ловор и мирта, Мрав и зрно жита, 
Хартија и мастило, Паук у кључаоници, 
Мрежа, Камен и огњило. Кроз све те приче 
једини стално присутни јунак је природа – 
вода, ваздух, камен, биљке – сви они имају 
свој начин живота, мишљења и споразуме-
вања.10

8  https://en.wikipedia.org/wiki/Avianus

9  http://www.hellycherry.com/2015/02/hitopades-korisna-pouka.html

10  Leonardo da Vinči, Basne i legende, str. 7-8, Beograd, 1975.

11  La Fontenove basne, str. 5-11, Beograd, 1963.

12  Gej, Basne, str. 5, 11-12, 18, Beograd, 1964.

Жан де Ла Фонтен (1621-1695), францу-
ски писац, један од можда најпознатијих 
баснописаца на свету, угледао се, попут Да 
Винчија, на Езопа и Федра (Жабе траже 
краља, Гладни пси, Јастреб и голубови, Др-
веће у заштити богова, Старица и амофора, 
Пиле и бисер, Змија и турпија, Лопов и све-
тиљка), али и „Панчатантру“. Басне није 
писао сувопарно, са једноставном књиш-
ком поуком, већ их је износио у стиху, на 
нов и уметнички начин. И, баш као и Да 
Винчи, доста је пажње поклањао приро-
ди – слика је кратким описима, даје само 
најважније црте, омогућавајући читаоцу да 
створи ширу слику у својој глави. Његове 
басне дубоке су и озбиљне, и обилују умет-
ничком лепотом.11

Џон Геј (1685-1732), енглески песник, 
драматург и баснописац, попут славних 
претходника Да Винчија и Ла Фонтена, по-
казао је кроз басне да је природа најбоља 
школа (Персијанац, сунце и облак, Пастир и 
филозоф). Више од две стотина година није 
успело да умањи вредност Гејових басни. 
Извргавајући руглу људске мане (егоизам: 
Болесник и анђео, сујету и охолост: Лептир 
и пуж, неумереност: Двор смрти, завист: 
Паун, ћуран и гусан, сујеверје: Сељанка и 
гавран), указивао је на пут ка врлини. Етич-
ке вредности за које се залагао остале су 
циљ којем треба тежити. Захваљујући томе 
Гејове басне остале су занимљиво и корис-
но штиво и дан данас.12

Готхолд Ефраим Лесинг (1729-1781), не-
мачки песник, драматург, теоретичар умет-
ности и баснописац. Објавио је три књиге 
басни. За њега су најчешће говорили, што 
важи и за све друге баснописце, наравно, 
да је гајио презир према тлачитељима и 
„великанима“, а гајио љубав према потла-
ченима и унесрећенима. Био је велики кри-
тичар, духовит песник и борац за слободу. 
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Пишући басне, у њих је унео своје мисли 
и идеје, своја осећања и искуства. На тај 
су начин Лесингове басне верне слике сре-
дине у којој је живео. У њима је изнео сву 
своју топлину и нежност коју је гајио према 
малом, незаштићеном човеку. Језик којим 
се изражавао спада у најлепшу и најориги-
налнију немачку прозу за коју се до Гетеа 
знало.13

Доситеј Обрадовић (1739-1811), српски 
је просветитељ и реформатор, оснивач и 
професор Велике школе, претече Београд-
ског универзитета. Преводио је басне Езо-
па, Федра, Ла Фонтена и Лесинга и додавао 
им своје моралне коментаре, попут значај-
них „наравоученија“. Како се користио ме-
шавином црквено-словенског и народног 
језика, тако су од 20. века Доситејеве басне 
прилагођаване за савременог читаоца.14

Томас де Ириарте (1750-1791), шпански 
је баснописац, песник и драмски писац. 
Значајно је име шпанског просветитељст-
ва, полемичар и критичар, оштрог сатирич-
ног тона. Најпознатије му је дело „Књи-
жевне басне“ (1782), које се стално изнова 
издају.15

Иван Андрејевич Крилов (1768-1844), 
познатији у народу како Дедица Крилов, 
био је чувени руски баснописац и коме-
диограф. Басне је стварао првенствено 
по узору на Ла Фонтена - узевши од њега 
краткоћу израза и лаку и течну версифика-
цију, потом и на Езопа и Федра - чистим, 
народним језиком. Идеје за басне узимао 
је из свакодневног живота, створивши тако 
руску оригиналну басну. Ништа није могло 
да промакне његовом оштром оку и перу. 

13  Lesingove basne, str. 5, 11-12, 13-14, Beograd, 1963.

14  Dositejeve basne, str. 120, Beograd, 2007.
https://sr.wikipedia.org/wiki/Доситеј_Обрадовић

15  https://en.wikipedia.org/wiki/Tomás_de_Iriarte_y_Oropesa

16  Krilov, Basne, str. 5-15, Beograd, 1959.

17  Tolstoj, Basne, str. 5, 24-25, 27, Beograd, 1961.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Lav_Nikolajevič_Tolstoj

18  https://sr.wikipedia.org/wiki/Милорад_Митровић_(песник)

19  Basne, str. 127-28, Beograd, 1972.

Према свему што је негативно заузимао је 
одлучан став. Када је умро, оплакала га је 
цела Русија.16

Лав Николајевич Толстој (1828-1910), 
руски гроф, књижевник и мислилац, је-
дан је од највећих романописаца на свету. 
Басне је писао онако како је доживљавао 
књижевност: као лако и једноставно, изра-
зито поучно штиво, приступачно најширим 
слојевима друштва. Волео је да приказује 
и добре и лоше стране живота: припове-
дао је о лакомислености (Лопов и краста-
вци), похлепи (Мајмун и грашак), глупости 
(Корњача и орао), али и о оданости и љу-
бави (Цар и соко), поверењу и захвалности 
(Лав и миш), солидарности (Мрав и голу-
бица). Толстој се трудио да прикаже што 
је могуће ширу животну слику, на што јед-
ноставнији начин. Поуке у баснама базирао 
је на народној мудрости и моралу. Због све-
га тога његове су басне најсавршенији об-
разац народног стила, путем којег је успео 
да реши најтеже проблеме везане за дечју 
књижевност.17

Милорад Митровић (1867-1907), срп-
ски песник, писао је под утицајем Војис-
лава Илића. Сарађивао је са књижевним, 
политичким и сатиричким часописима. У 
збирци „Пригодне песме“ (Београд, 1903) 
објавио је политичко-сатиричку поезију.18 
Песме „Кобац и стари врабац“ и „Млади 
орао“ ушле су му у лектиру за 5. разред. ос-
новне школе у старој Југославији.19

Илер Белок (1870-1953), енглески и 
француски историчар, писац, сатиричар и 
песник. Његови списи обухватају религи-
озну поезију и комичне стихове за децу. 
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Прославили су га наивни стихови у „Књи-
зи о животињама за децу“ (1896), којима је 
давао савете деци, као и књига „Приче упо-
зорења за децу“ (1907), коју је написао као 
пародију на опомене за децу које су биле 
популарне у 19. веку.20

Ивана Брлић-Мажуранић (1874-1938), 
најзначајнија је хрватска књижевница за 
децу. Писала је поезију, есеје и дневнике. 
Њеним најзначајнијим делом сматра се 
збирка приповедака „Приче из давнине“ 
(1916), инспирисана словенском митоло-
гијом. Године 1937. Југословенска ака-
демија наука и уметности примила ју је 
за дописног члана, као прву жену којој је 
додељена таква част. Дела су јој преведе-
на на све важније светске језике. Написала 
је, између осталог, и књигу „Басне и бајке“ 
(Загреб, 1943), у којој је заступљено девет 
њених басни.21

Драготин Кете (1876-1899), словеначки 
је песник, импресиониста и неороманти-
чар. Заједно са Јосипом Мурном, Иваном 
Цанкаром и Отоном Жупанчичем сматра 
се зачетником модернизма у словенској 
књижевности. Познат је и као аутор попу-
ларне књижевности за децу. Написао је око 
25 прича и песама за децу. Најпознатије су 
„Прича о кројачици и мале маказе“, „Сул-
тан и псић“ и „Пчела и бумбар“.22

Милан Вукасовић (1882-1970), српски 
је књижевник, баснописац и афористичар. 
У његова најпознатија дела убраја се књи-
га „Сто басана“. Занимљив је Вукасовићев 
избор да пише савремену, уметничку басну 
- илуструјући њоме опште животне односе 
и морална начела на оштроуман, духовит и 
јасан начин - јер басна након епохе просве-

20  https://en.wikipedia.org/wiki/Hilaire_Belloc

21  https://hr.wikipedia.org/wiki/Ivana_Brlić-Mažuranić 
https://www.bib.irb.,hr/528386?&rad=528386

22  https://en.wikipedia.org/wiki/Dragotin_Kette

23  Milan Vukasović, Pripovetke i basne, Beograd, 1933.
https://portalibris.rs/da-li-znate-ko-je-milan-vukasovic/

24  https://hr2.wiki/wiki/Demyan_Bedny

25  Terber, Basne, str. 5, 8, 10-11, Beograd, 1961.

титељства, односно након Ла Фонтена и 
Доситеја, као књижевна врста престаје да 
постоји. Због тога је посебно значајно то 
што код Вукасовића басне сасвим губе овај 
просветитељски циљ, и уместо класичног 
наравоученија имају прави модеран комен-
тар, ироничну опаску или афористичну по-
енту.23

Демјан Бедни (1883-1945), рођен Јефим 
Алексејевич Придворов, истакнути је руски 
песник и сатиричар, родоначелник борбене 
сатире радничке класе. Његова прва сабра-
на дела објављена су у „Баснама“ (1913). 
Сматра се оснивачем руске басне.24

Џемс Тербер (1894-1961), истакнути је 
амерички хумориста и карикатуриста. Ње-
гов опор и сажет хумор био је нешто ново 
у америчкој прози, па је врло брзо освојио 
читаоце. Проницљиво продире у суштину 
ствари. Сагледава и приказује свет какав 
јесте, ни мало га не улепшавајући. Хумор 
му је лаган и лепршав, али постављен на 
озбиљне основе – читалац не може а да се 
не загрцне након првобитне навале смеха, 
опорим укусом који овај оставља у усти-
ма. Дајући разним животињама, птицама 
и биљкама људске особине и говор, слико-
вито изражавајући своје мисли, приказивао 
је људске невоље и мане, недостатке и на-
страности, кратко и сажето, обојено оштри-
ном и снагом његовог сопственог духа, и, 
првенствено, дубоким човекољубљем.25

Густав Крклец (1899-1977), хрватски је 
књижевник и преводилац. Један је од нај-
важнијих хрватских књижевника 20. века. 
Најважнији део Крклецовог књижевног 
опуса чине стихови. Његово антологијско 
песништво концизног, непосредног и јас-
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ног израза приказује ведрину и животну 
радост, али и метафизичку тескобу. Писао 
је и есеје, критике, путописе, фељтоне и 
афоризме.26

Џорџ Орвел (1903-1950), рођен Ерик 
Артур Блер, енглески је писац и новинар. 
Најпознатији је по роману-алегорији на ко-
рупцију социјалистичких идеала Руске ре-
волуције у стаљинистичком систему „Жи-
вотињска фарма“ и антиутопијском роману 
„1984“, који описује футуристичко тотали-
тарно друштво. Слава овог дела довела је 
до употребе придева «орвеловски» за опис 
механизма државне контроле мисли.27

Сергеј Владимирович Михалков (1913-
2009), прослављени је руски класик, писац 
за децу. Најпознатији је по баснама у стиху, 
које је писао под великим утицајем Крило-
ва. Осуђивао је све што је било назадно и 
ружно, сваку врсту тираније и угњетавања, 
малограђанштину и подлаштво, а залагао 
се за праведност и једнакост. Афоризми 
који могу да се нађу у његовим баснама, 
попут Криловљевих, у обичном разговору 
се толико цитирају да су прешли у изреке 
и пословице. У руској књижевности данас 
Михалков заузима најистакнутије место.28

Матеј Бор (1913-1993), књижевни псеу-
доним који је користио Владимир Павшич, 
словенски песник, преводилац, драмати-
чар и новинар. Након Другог светског рата 
посветио се писању, а 1965. године постао 
је члан Словенске академије наука и умет-
ности. Познат је као један од пионира еко-
лошког покрета у Словенији, те заговорник 
контроверзне Венетске теорије о аутохто-
ном пореклу Словенаца. Писао је и песме 
за децу, те басне у стиховима.29

26  https://hr.wikipedia.org/wiki/Gustav_Krklec

27  https://hr.wikipedia.org/wiki/George_Orwell

28  Mihalkov, Basne, str. 6, 10-12, Beograd, 1964.

29  https://sh.wikipedia.org/wiki/Matej_Bor

30  https://en.wikipedia.org/wiki/Augusto_Monterroso

31  https://sh.wikipedia.org/wiki/Voja_Carić

32  http://riznicasrpska.net/knjizevnost/index.php?topic=912.0;wap2

Августо Монтеросо (1921-2003), рођен 
Августо Монтеросо Бонила, хондурашки је 
писац, најпознатији по својим ироничним 
и хумористичким кратким причама. Сма-
тра се важним припадником латиноамерич-
ке бум генерације, којој су припадали Ху-
лио Кортасар (Аргентина), Карлос Фуентес 
(Мексико), Марио Варгас Љоса (Перу) и 
Габријел Гарсија Маркес (Колумбија). Јед-
но од најпознатијих дела му је „Црна овца 
и друге басне“ (1969).30

Воја Царић (1922-1992), српски је 
песник и прозни писац. После Другог свет-
ског рата био је уредник Радио Београда. 
Сарађивао је са „Политиком“ и многим ча-
сописима за децу. Његова најпознатија дела 
су: „Бели вук“, „Бајка о тајни“, „Апарат 
професора Коса“, „Еј, ти“, „Шарени мост“. 
Године 1970. саставио је „Антологију са-
времене поезије за децу“.31

Лаза Лазић (1929), српски је књижев-
ник, писац есеја, песник и баснописац. Био 
је уредник часописа „Савременик“, као и 
џепне књиге у издавачком предузећу „Кул-
тура“. Писао је за култну емисију „Добро 
јутро децо“; радио драме и песме за децу и 
одрасле. У свом богатом књижевном опусу 
објавио је 2008. године басне у десет сли-
ковница: „Воденичар и славуј“, „Ћуран и 
сова“, „Тигар и девојчица“, „Миш домиш-
љан“, „Принц и кобра“, „Пас спасилац и 
вучни пас“, „Дивљи коњи и дуга“, „Бизон 
и лептирићи“, „Магареће острво“, „Зец из 
цилиндра“. Добио је 2013. године Вукову 
награду.32

Шел Силверстин (1930-1999), амерички 
је писац, песник, карикатуриста, текстопи-
сац и драматург. Светску славу стекао је 
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изузетно топлом, чаробном књигом „Добро 
дрво“ (1964), препуном љубави за малог 
човека, коју је како написао тако и илустро-
вао. Подједнаку славу стекле су и његове 
књиге „Комадић који недостаје“ (1976) и 
„Чији сам ја комадић“ (1981), можда и због 
тога што их радо читају, како деца, тако и 
одрасли.33

Владимир Булатовић Виб (1931-1994), 
српски је књижевник, сатиричар и афо-
ристичар, новинар и уредник. Био је један 
од дугогодишњих уредника „Политике“ и 
главни и одговорни уредник „Политики-
ног Забавника“. Један је од највећих сати-
ричара у историји српске књижевности. 
Према анкети часописа „Носорог“ Виб је 
проглашен за најбољег сатиричара свих 
времена. Девети међународни Сатира фест 
2011. посвећен је осамдесетој годишњици 
рођења Виба и одвијао се под слоганом: 
„Ви(б) и Ми“. Писао је, поред афоризама, 
и басне за децу. Написао је „Будилник“ (са-
тира, 1963), „Мењачница идеала“ (сатира, 
1965), „Велико спремање“ (1971), „Корак 
назад“ (афоризми, 1976), „Избор-Шта је 
писац хтео да каже? Окретне и друге игре“ 
(постхумно, 1994). По њему је названа Ви-
бова награда.

Ричард Бах (1936), амерички је књижев-
ник и авијатичар, најпознатији по роману 
„Галеб Џонатан Ливингстон“ (1970), који 
представља својеврсну басну, чији је про-
тагониста морски галеб. Радња прати ње-
гова настојања да постане савршен летач, 
што ће резултирати његовим одласком на 
виши ниво постојања. Можда још топлија 
и, свакако, приснија, је изузетно позната 
књига „Не постоји место које се зове Пре-
далеко“ (1998).34

Ранко Павловић (1943), српски је књи-
жевник, заступљен у читанкама и лекти-
ри. Пише приче, приповетке, романе, пое-
зију и драмске текстове. Трагање за новим 
песничким изразом, довело га је до збирке 

33  https://en.wikipedia.org/wiki/Shel_Silverstein

34  https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bach

35  Ranko Pavlović, Basnovite pjesme, str. 63, Banja Luka, 2010.

„Басновитих пјесама“, што га чини првим 
песником у савременој српској књижев-
ности који је објавио овакву збирку. Припо-
ведајући о добрим (Лама у ЗОО врту, Ласта 
и врабац) и лошим (Јарац и књиге, Ко ће 
лији вјеровати) странама света, приказао 
га је не само онаквим какав он јесте, већ и 
онаквим какав би требало да буде.35

Нигде, ни у једној другој писаној фор-
ми, поуке нису даване тако отворено, сме-
ло, слободно, а то је омогућавало управо 
претварање главних, чешће свих, актера у 
животиње. Карактер сваке од њих је тако 
добро одабран, да и дан данас изазивају 
исте асоцијације: магарац је глуп и неоте-
сан, корњача је ненаметљива и спора, коњ 
је племенит и брз. Лакше је било осликати 
тиранина ако је био представљен у облику 
вука или бика, једноставније је било пред-
ставити неотесаног човека у облику свиње 
или мајмуна, критиковати глупост кроз 
ликове жабе и магарца, слона и гаврана, 
гордост кроз орла, петла и пауна и охолост 
кроз ноја и лептира… Насупрот њима ве-
личане су и позитивно вредноване добре и 
племените особине, приказане кроз лик осе 
и сове, кокошке и лисице, које осликавају 
мудрост и промућурност, мрава који пред-
ставља марљивост, пса који је прототип 
верности и обазривости, саме природе која 
је оличење свеколике мудрости.  

Стога су, како за децу тако и за одрасле, 
басне забавне, јер су у карактеризацији ли-
кова неизбежно проткане хумором и смеш-
ним ситуацијама, али су и опомињуће, јер 
су кроз сатиру осликане негативне људске 
особине. Осуђујући неправду, похлепу, об-
лапорност, глупост и лењост, басне су да-
вале, кроз хуморескне слике или директне 
поуке, савете младима, али и старијима, 
како се у животу треба владати, како опхо-
дити према другима, те како водити испра-
ван живот богат мудростима. Тако су басне, 
мудре слике дате нам у најранијој младо-
сти, препуне животног искуства, бесмртне, 
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стваране за сва времена. То не значи нужно 
да сви актери басни морају бити из света 
животиња. Карактери се могу приказати и 
кроз биљке и птице, траву и дрвеће (Милан 
Вукасовић, Тербер), али и неживе предме-
те, попут воза, звона, клупе, аутомобила, 
степеница, стубова (Михалков, Толстој, 
Обрадовић) итд.

Имајући управо ту идеју у глави, сма-
трајући да и басне, као књижевни род, 
треба осавременити, освежити и обући 
у ново рухо, године 2020. објавила сам у 
електронској библиотеци званој „Пројекат 
Растко“, збирку савремених басни, које се 
управо баве набројаним ликовима: главни 
актери ових басни су капут, багер, улица, 
брдо, облак, мост, камен, ружа итд.36 Кроз 
ову шаролику и необичну галерију ликова 
приказане су људска похлепа, немарност, 
отуђеност, страх, безвољност, тврдичлук, и 
сучељене им: марљивост, нежност, пажња, 
љубав, храброст и упорност. Басне су на-
писане са циљем да упозоре и подуче (баш 
као и све басне света), новим језиком, осли-
кане новим сликама, у циљу обогаћивања и 
проширивања овог, у ауторском смислу, за-
борављеног и скрајнутог рода. Ове модерне 
басне су, између осталог, написане и због 
тога да поставе, како сматрам, најзначај-
није питање од свих: јесмо ли, након свих 
пређених миленијума, ишта ближи сатири 
него што смо били на самом почетку?

На рубу времена

Једном давно, на самом рубу времена...

Пробудивши се из вишевековног сна, сва 
зајапурена и устрептала, спазивши своју 
пуну фигуру на јутарњем руменилу, Земља 
у младалачкој непромишљености узбуђено 
ускликну:

„Како сам лепа! Како сам раскошна 
и плодна!“

36  http://www.rastko.rs/rastko/delo/16325

Чувши речи младе штићенице, Бог је, у 
намери да казни њену сујету, прекри пес-
ком и каменом.

У јендеку

„Слаба сам и ружна, посрнула. Сви 
су ме заборавили. Немам више никог 
свог. А кад се само сетим како су ме не-
говали, са каквом су се пажњом према 
мени односили, брижљиво ме чували... 
А данас... Све сам их разочарала. Про-
пила сам се, прокоцкала поверење које 
су људи у мене имали и сада, сама и 
усамљена, лутам прашњавим друмо-
вима у потрази за миром и спокојем“, 
размишљала је нада, док је гола и боса, 
лежала у јендеку.

Слично нади пропадају сви они који из-
губе веру у себе.

Аутомобили

Једног прохладног јутра на пусту раскр-
сницу стадоше, један поред другог, стари 
и нови ауто. Скупи се ауто пресијавао на 
јутарњем сунцу попут какве дивље живо-
тиње пресвучене златом, док је стари, ис-
трошени ауто бректао уморно под теретом 
година. Порше то примети и овако се обра-
ти старијем сабрату:

„Погледај се какав си, стар и дот-
рајао. Фале ти делови, фарба ти је от-
пала, док ја сјајим на сунцу попут Бога 
на точковима!“

„Истина је то што збориш“, одгово-
ри мирно Шкода. „Али док тебе газе, 
мене милују.“ У то семафор промени 
боју у жуто. Раскрсницом се разлеже 
шкрипа гума, подиже се облак густог 
дима у којем нестаде скупе лимузине. 
Стара је Шкода остала задовољно да 
брекће, сачекавши да семафор проме-
ни боју у зелено.
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Слика Драгана Бартуле
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ЉУБАВ 
 
Љубав се исказивала у различитим од-

носима – између полова, у породици и у ре-
лигијском контексту, а често се преплитала 
са милосрђем и лепим.

У Петраркинм делу Канцонијер, опева-
на је његова љубав према Лаури, а по рас-
пону емоција биће једна од најутицајнијих 
књига љубавне поезије, све до нашег вре-
мена. 

Франческо Петрарка (Francesco Pet-
rarca, 1304-1374) је био човек широког 
образовања и интересовања, те је написао 
велик број дела - нека на латинском, а нека 
на италијанском (народном) језику. Иначе, 
за своје поетске заслуге Петрарка је 1341. 
крунисан ловоровим венцем на Капитолу 
у Риму и тако постао poeta laureatus. Ово 
признање је добио пошто је (1341) напи-
сао поему Африка, у којој је опевао Други 
пунски рат, између Рима и Картагине (у 3. 
в. пне) и на одређен начин повезао славну 
римску прошлост са Италијом његовог 
времена. 

Поред оваквих дела, Петрарка је развио 
и лирску поезију са широком лепезом ес-
тетских емоција, по којој је касније постао 
познат и утицајан у европској и светској 
култури, као што су у ликовној уметности 

били ренесансни сликари. Својим делом 
Канцонијер, он је био и претећа романти-
зма, јер је у њему Петрарка развио широк 
спектар естетских емоција.

Дело Канцонијер (Il Canzoniere) је на-
писано на италијанском. На српско-хрват-
ском су поједине песме, или избор песама 
из Канцонијера, код нас објављивани од 
краја 19. в. до наших дана, али никад цела 
збирка. 

Канцонијер је збирка од 366 песама, 
од којих су 317 сонети, 29 канцоне, 9 сек-
стине, 4 мадригали, а 7 баладе. Централ-
на тема је његова љубав према Лаури де 
Новес (Laura de Noves, 1310–1348), коју 
је први пут видео 1327., на миси у цркви 
Свете Кларе Авињонске, после чега је у 
Авињону (у Француској) провео око три 
године, пишући своју збирку Канцонијер, 
али је на њој и даље радио и после Лаурине 
смрти, све до своје смрти, 1374. Прелом-
ни тренутак био је у априлу 1348., кад је 
Лаура умрла – после тога је настао други 
део Канцонијера. Стога ова збирка садржи 
две (неформаллне) групе сонета – први део 
чине сонети написани за време док је Ла-
ура била жива (од 1327. кад је срео Лауру, 
до 1348.). Други део (који почиње 264., а 
завршава 317. сонетом) чине сонети напи-
сани после Лаурине смрти (1348.), а пошто 
је он наставио да додаје сонете у ту збирку 

Душан Пајин
ЉУБАВ, МИЛОСРДНО И ЛЕПО:

ЕСТЕТСКЕ ЕМОЦИЈЕ У КЊИЖЕВНОСТИ 
И СЛИКАРСТВУ РЕНЕСАНСЕ

Овде ћемо приказати неке естетске емоције које налазимо у ренесансној поезији и сли-
карству. Држећи се хронологије, односно времена када су живели аутори које ћемо 
навести, кренућемо са Петрарком и његовим доприносом распону естетских емоција 
у ренесанси. 
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до сво своје смрти, завршава се Петрарки-
ном смрћу, 1374. Овде ћемо навести соне-
те из књиге одабраних сонета Канцонијер 
(изд: Књига комерц, Београд 2007), у којој 
су преводи различитих преводилаца.       

Стихови које је Петрарка написао за 
време док је Лаура била жива су пуни жи-
вости, страсти и наде, док су они из другог 
дела изражавају очај, таму, али и величања 
Лауре.  

Овако Петрарка (у сонету 3.) на упе-
чатљив начин описује своје заљубљивање 
као нешто што се догодило на препад - 
песник је био „ухваћен.“

Тог дана зраци сунца бледи паше
жалише оног ко их је створио –
Ја се не чувах – ухваћен сам био –
Везале су ме, Госпо, очо ваше.
 
Ко да ни време такво не бејаше
да бих се и ја са Амором борио
бејах безбрижан, без сумњи и чио –
и отуд опште несреће насташе.
 
Разоружаног мене Амор стиже
и нађе пут што води срцу моме
кроз очи – ову капију за сузе.
 
Није му на част што ме у таквоме
стању ранио када стрелу диже.
Пред вашом стрелом – ја ни лук не узе. 

(прев. Стеван Раичковић)

А овако у сонету 61. узноси своја 
осећања.

Нека је блажен дан, месец и доба,
Година, час и тренут, оно време
И лепи онај крај и место где ме
Згодише ока два, спуташе оба,
 
Блажене прве патње које вежу
У слатком споју с љубављу мене,
И лук и стреле што погодише ме,
И ране које до срца ми сежу.
Блажени били сви гласови, које
Уз уздах и жудњу и сузе без броја

Просух, зовући име Госпе моје;
 
И блажене све хартије где пишем
У славу њену, и мисао моја
Која је њена и ничија више. 

(прев. Иван Лалић) 
 
После Лаурине смрти мењају се емо-

ције, тако да се спектар емоција – које је 
Петрарка описивао у претходним сонетима 
- сада добио нову димензију.        

Тако у 282. сонету Петрарка каже:

Блажена душо што походиш мене, 
Враћаш се да мн болне тешиш ноћи,

 Кроз твоје смрћу неугасле очи, 
Ван сваке смртне мере украшене;

Волим што тужне дане који тиште 
Хоћеш да својим разведриш ми ликом! 
Па опет твоју лепоту сам свико 
Тражити где је дневно боравиште,

Где много лета певах ти, ту сада
За тобом плачем, ко што видиш; није
Тај плач због тебе, већ због мојих јада.

Тек један спокој сва та туга крије: 
Препознајем те у повратка часу 
По ходу, лицу, хаљинама, гласу. 

(прев. И. Лалић) 
 
А у сонету 292. каже:

Очи о којим тако топло зборих, 
И руке, лице, стопала и длани, 
Због којих свету остадох по страни 
И самом себи странцем себе створих,

Увојци косе чиста сјајна злата
И блесак смешка анђеоског, што је
На земљи небо сатварао моје,
Сад све је само прегршт глувог блата;
Но ипак живим, што ми жалост 

ствара, 
Без оног светла, милог ми толико 
У бури, кад је брод без кормилара;
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Нек љубавна ми песма сврши ту се, 
Пресахну жица ума свеколиког, 
А цитра моја у плач обрну се. 

(прев. И. Лалић) 

Око 550 година касније (1909) објавље-
на је песма Лазе Костића (1841-1910) Сан-
та Марија дела Салуте, која по заплету и 
дубини осећања подсећа на неке од Петрар-
киних песама из овог другог дела, пошто 
је настала после смрти Костићеве љубави, 
Ленке Дунђерски (1870-1895).

Сада ћемо се осврнути на естетске емо-
ције које налазимо у ренесансном сликар-
ству. Треба имати у виду да у ренесансном 
сликарству налазимо начелно два типа ес-
тетских емоција – једне су везане за ре-
лигијске призоре и ликове, а друге за све-
товне призоре и ликове. Ово сликарство је 
иначе специфично по томе што је развило 
оба типа уметности – са религијским при-
зорима и позадином, а и са хуманистичком 
оријентацијом. 

 Дакле, лепо, нежно, узвишено, 
племенито, благонаклоно/милосрдно (ла-
тинsки gratia – италијански grazia) су мог-
ли бити везане за религијски и хуманистич-
ки контекст. Овде ћемо углавном приказати 
неке примере везане за овај другу струју 
у ренесансном сликарству. У овом другом 
типу се препознају неке естетске емоције 
које су везане за световне призоре и ликове 
који имају свој хуманистички идентитет. 

МИЛОСРЂЕ
 
Домеником Гирландајо (1449-94) је 

био нешто старији од Леонарда да Винчија 
(1452–1519), а обојица си били млађи од 
Петрарке за по стотинак годнна. Гирлан-
дајо је као и остали ренесансни сликари 
урадио и велик број слика са религијским 
темама, али и слике као што је и ова и још 
неке, које су окренуте појединцу и спектру 

људских емоција независно од религијских 
осећања и појмова.  

Његова слика Старац са унуком (из 
1480) на упечатљив начин нам представља 
племенитост и саосећање, нежност, благо-
наклоност и милосрђе. У латинској тради-
цији, gratia означава захвалност и благо-
наклоност, љупкост и милину, опроштај и 
милосрђе.

Овде је старац представљен без уле-
пшавања, са носем који је последица про-
мене које се дешавају старим људима, али 
са благонаклоним, нежним погледом и бла-
гим смешком. А дечак са гестом и погле-
дом који говори о његовој благонаклоности 
(обојица изражавају милосрђе). У питању 
је једна упечатљива интеракција, размена 
емоција која даје једну узвишену предста-
ву о њиховом односу. Младост и старост 
су приказани са извесним контрастом, али 
и узајамном наклоношћу и разумевањем, 
које дечак изражава положајем своје шаке 
на грудима деде и погледом у његово лице, 
а деда погледом на дечака и благим смеш-
ком. 

Цео призор је улепшан и призором пеј-
зажа који је „позајмљен“ кроз прозор собе 
и уводи у цео амбијент и лепоту природе, 
тј. осећање ширине и простора у атмос-
феру собе. 

На слици „Старац са унуком“ је дошла 
до изражаја естетска емоција и став који је 
у ренесанси означавана вишезначним пој-
мом „грација“. 

Грација се користила у световном, ре-
лигијском и естетичком контексту. Пијетро 
Бембо (1470–1547) – види: Craig, Kallendorf: 
Pietro Bembo, Oxford University Press, 2016. 
- и Балтазар Кастиљоне (1478–1529) – у 
делу Књига о дворанину, Албатрос Плус, 
Београд 2012. - развијају значење појма 
грација. За Бемба грација означава савр-
шену лепоту која се исказује у природи и 
уметности, односно уметничком таленту. 

Иначе, Кастиљоне у свом делу Књига 
о дворанину, користи ту категоију и да би 
разрадио дворску етикецију – понашање 
највишег слоја друштва.
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Из латинске речи gratia (италијански: 
grazia) је изведен и прилог gratiosus, а и 
наше изведенице: грацилно, грациозно. У 
римској религији gratia је персонификова-
на у виду лепих Јупитерових кћери и обич-
но се говори о три грације, које свему дају 
драж, посебно уметности, оличавају лепо у 
природи и уметности, узвишено у људском 
духу, или делима. 

Преко тог појма, ренесанса делом на-
ставља средњевековно схватање ствара-
лаштва (уметности) као Божјег дара, или 
милости. Грација означава и савршену, бо-
жанску лепоту која се исказује у природи 
и уметности, односно уметничком таленту. 

На својој слици Алегорија пролећа (из 
1478), Сандро Ботичели (1445-1510.) изра-
жава грациозност како кроз покрете гра-
ција, који нас подсећају на балет, тако и 
кроз начин на које оне преплићу прсте, др-
жећи се за руке. Иначе, сматра се да су први 
балети настали у Италији, на дворовима, у 
15. и 16. веку, а затим пренети у Француску.

Да Винчи уноси грациозно, милосрдно 
и нежно, и у религијске слике, са сличним 
изразима лица - као што је лик Богороди-
це на слици Богородица међу стенама (из-
међу 1483-6), а и у световне слике, као што 
је лик жене, на слици Глава жене, између 
1500-10).

Нежност и милосрђе се посебно очи-
тују на слици Богородицa, Исус и Св. Ана 
(насталој око 1503), где се однос милосрђа 
и нежности унакрсно исказује у равни три 
генерације – Св. Ане (богородичине мајке 
и Исусове баке), Богородице и Исуса (Мла-
денца). При томе, ту је укључено и јагње, 
које Исус држи уз себе. 

Mикеланђело Буонароти (1475-1564) 
je био двадесетак година млађи од Да 
Винчија, а представља важну фигуру у 
ренесансном вајарству. Један од његових 
чувених скулптура је Пијета - у базилици 
Св. Петра, у Риму (око 1497-1500). Овде 
је милсрђе везаном за термин пијета (лат. 
pietas - итал. pieta – српски пијетет), a оз-
начава милосрђе и нежност у религијском 
значењу, што се огледа у лицу Богородице, 
која држи у крилу тело Исуса, после ски-

дања са распећа. А пијетет је био повезан и 
са саучешћем, у туђој тузи.

Ренесанса уводи и световно, натура-
листичко значење грације. У ренесанси се 
сматрало да је грација присутна у свему 
што је природно, слободно и лако.      

Кастиљоне је сматрао да се грација 
јавља кад су понашање, или уметност 
изведени без напора: Он и Бембо исти-
чу да нехајност и немарност (negligentia, 
sprezzatura) не показују умеће и труд, те 
су повезани са грацијом. Из угла уметни-
ка савршено дело настаје тако да ни он „не 
зна како”, а неизрецивост лепоте и наста-
нак таквог дела (који се не може изразити 
речима), означава се као грациозан. 

ЛЕПО, ЉУПКО И НЕЖНО 
      
У ренесанси лепо се односи на три до-

мена – лепота природе, човека и уметности, 
а о њој има различитих схватања. Она је и 
својство објекта и представља доживљај 
човека. Лепота може да има различите об-
лике, а уметност различите стилове. 

У ренесанси, једни сматрају да човек 
надмаша природну лепоту и ствара боље од 
природе, а други сматрају да је тада - кад 
човек надмаша природу - у питању божан-
ска инспирација, док је основа уметности 
подражавање.

Фра Филипо Липи (Fra Filippo 
Lippi 1406-1469) је нешто мање познат од 
Да Винчија, али је (у неким детаљима) 
можда био његов претеча и узор, кад је реч 
о грациозном положају прстију на портрету 
жене, пошто његова слика (Портрет жене, 
из 1445) са таквим положајем прстију, прет-
ходи око 45 година Да Винчијевим сликама 
Дама с хермелином (из 1490) и Мона Лизи 
(сликаној између 1503-6). Да Винчи је на 
занимљив начин изразио грациозност на 
тим портретима жена, како у изразима 
лица, тако и кроз положај њихових руку и 
прстију. Он је оставио више слика девојака 
и жена, од којих су најпознатије те две које 
смо навели. Да Винчијеви портрети жена и 
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девојака су међу најупечатљивијима у ис-
торији уметности. 

Дама с хермелином и Мона Лиза изра-
жавају љубав, нежност и грацију – она прва 
према хермелину, ова друга према посма-
трачу. Вероватно је то један од разлога што 
је Мона Лиза једна од најпопуларнији сли-
ка у историји уметности. О њој је пуно пи-
сано, али по нама оно што је на њеном лику 
најупечатљивије јесте један посебан израз 
благонаклоности и нежности. У том духу 
је и пејзаж који се простире иза ње, рађен 
у сфумату (sfumato), тј. без оштрих обриса 
(посебно примењено на пејзажу у позади-
ни), што је једна од специфичности коју је 
у сликање пејзажа увео Да Винчи.

Амерички историчар уметности, Деј-
вид Росан (David Rosand (1938 – 2014) је 
повезао слику Мона Лизе са ренесансним 
схватањем портрета као слике која нади-
лази пролазност и смрт (Rosand, David: 
„The Portrait, the Courtier, and Death“ у 
зборнику Castiglione: The Ideal and the 
Real in Renaissance Culture, priredili Robert 
W. Hanning i David Rosand, Yale University 
Press, New Haven, 1983. – стр. 91-129). 

По њему, у тој слици је садржан набој 
између пејзажа (који је у позадини) а који 
је подложан променама везаним за време и 
стваралачке и разорне силе живота, са једне 
стране, а с друге стране сликом савршене 
људске лепоте која такође подлеже проме-
нама у времену, али ће – као дело умет-
ности – живети вечно. У прилог томе он на-
води и Да Винчија, који указује по чему је 
сликарство изнад других уметности (иначе, 
Да Винчи и за уметности користи термин 
„наука“ у складу са уздизањем уметности 
које је извршено у ренесанси).  Тако Да 
Винчи каже: О та дивна наука, која може 
да сачува пролазну лепоту смртника и да 
је обдари трајношћу која је изнад дела 
природе, пошто су ова подложна сталним 
променама у времену, које их води неумит-
ној старости. (...) Колико је слика сачувало 
представу божанске лепоте, чије су при-
родне оригинале разорили време или изне-
надна смрт (Da Vinci, Leonardo: Notebooks, 
Oxford University Press, 2008..стр. 187). 

Значи да уметност омогућује оно што 
није могуће постићи на други начнн – тј. 
сачувати непролазност лепоте. На сличан 
начин је Петраркин Канцонијер сачувао ле-
поту Лауре и спектар песникових осећања.

 

ОТМЕНОСТ И ДОСТОЈАНСТВО
 
Једна савремена америчка ауторка, 

Мери Ђерард (Mary Garrard, рођ. 1937), 
која се сматра једном од оснивачица феми-
нистичке теорије уметности, у свом тексту 
у коме говори о Да Винчијевим потретима 
жена, каже: Леонардо је кроз уметност 
представио став према женствености 
који је био културолошки абнормалан у 
односу на патријархат његовог времена: 
жене су схваћене појединачно као инте-
лигентна бића, биолошки као равноправна 
половина људске врсте, а филозофски као 
начело у успону космосу. Његов став за-
служује нашу пажњу, јер је био јединствен 
у периоду кад жене нису биле, ни политич-
ки ни друштвено, опуномоћене да то саме 
истакну (стр. 59, у тексту Garrard, Mary 
D.: „Leonardo da Vinci: Female Portraits, 
Female Nature“ – у зборнику The Expanding 
Discourse: Feminism and Art History, прире-
диле N. Broude и M. Garrard, изд. Routledge; 
New York, 1992, стр. 58-86 - на интернету 
http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/
arth213/Leonardo_garrard.html).

Осим тога, сматра се да је Да Винчи 
био иноватор и по томе што је у портре-
тисање жена унео новину, тј. фронтално 
приказивање њихових ликова, док је током 
прве три четвртине 15. века доминирало 
прикаивање ликова из профила. 

Портрети (мушкарца и жена) код дру-
гих сликара ренесансе пре Да Винчија, 
често приказују мушкарце и жене из про-
фила, као Портрет жене (око 1460-5, који 
је урадио Полајуоло (Antonio del Pollaiuolo, 
између 1430–1498). 

Њихови ликови (израз лица и љупки 
вратови код жена) кроз естетику ових порт-
рета изражавају емоције као што су са-
мопоштовање, отменост, достојанство, на 
које посматрач треба да узврати дивљењем 
и поштовањем. 
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2. Андреа Леони (1509–1590): Петрарка 
(на фасада галерије Уфици, око 1570)
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3. Гирландајо: Старац са унуком (1480)
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4. Ботичели: Три грације (детаљ са слике Алегорија пролећа,1478)
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5а. Да Винчи: Богородица – детаљ са слике 
Богородица међу стенама (између 1483–6)

5б. Да Винчи: Глава жене 
(између 1500–10)
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6. Да Винчи: Богородица, Исус и Св. Ана (око 1503)
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7. Микеланђело Буонароти: Пијета (око 1497–1500)
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8. Липи: Портрет жене (око 1445)
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9. Да Винчи: Дама с хермелином (1490)
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10. Да Винчи: Мона Лиза (између 1503-6)
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11. Полајуоло: Портрет жене (између 1460-1465)
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ПОЛОВНЕ СУДБИНЕ

Моја пријатељица зазире од половне 
одеће,

каже: „Ко зна чија се срећа преокренула
у овом комаду? – Не ваља то, нити
узети новац нађен на улици!’’
Што је апоен већи, чини се њој,
то је тежи грех
који после искупљујемо.

Али ја кажем не:
куповина очисти одећу,
готовина непознатог порекла
добра је за свакога.
Ова сукња је нова попут дана
када је изашла испод машине
бедно плаћене шеснаестогодишњакиње
док је журила да ушије последње шавове – 

ако те већ толико брине
чију судбину навлачиш на себе!

А можда ја одувек облачим
туђу судбину, изговарам
туђе речи – са собом носим
различита упозорења, ознаке,
и биће да сам се исувише навикла
на планете и карте и соц од кафе, 
линије на оба моја длана – чак,
можебити, и линије на табанима,
иако су ове ципеле биле нове – 
али питам се шта ту запада
од свих тих знакова и остатака
животâ других људи
који рециклирам. 

МОЈА КУЋА ИМА ЦРВЕНА ВРАТА

Моја кућа има црвена врата, такође, она
вире иза обичне беле мреже која им дође
као камуфлажа: Ја себе видим као сасвим
свакодневну особу у најлепшем смислу 

речи,
али моја улазна врата су нападно црвена 

сукња
која фијукну када ујутро излазим из куће.

Себе сматрам разумном и 
дисциплинованом, међутим,

та врата су пар црвених чарапа када ветар 
задигне руб

моје дугачке црне сукње. 

Ја сам марљива, понављам – 
добронамерна и савесна – 
али улазна врата те куће
у којој живим и у којој преспавам
сваку ноћ –
 она су црвена ружа која ми је 
заденута за уво
док лагано подижем своју локнасту косу
 једном руком,
једном наизглед клонулом руком
што се театрално нагиње устрану.

ЦРНИ ЛУК

Црни лук пушта клице. 
Оне су збијене у његовом телу,

Сибелан Форестер

Сибелан Форестер (Sibelan Forrester) 
рођена је у Калифорнији (1961), универ-
зитетски професор руске књижевности, 
преводилац с хрватског, руског и српс-
ког језика, песникиња. Њена за сада је-
дина књига песама, ,,Половна судбина’’ 
(Second-Hand Fate) изашла је 2016. годи-
не. Ауторка је великог броја текстова и 
студија о руској и српској књижевности, 
фолклору, женским студијама и научној 
фантастици, уредница часописа Russian 
Studies in Literature, уредница и ко-уре-
дница шест књига. Превела је, између 
осталог, роман Милице Мићић Димов-
ски ,,Мрена’’ (2016), први том лирске 
аутобиографије Ирене Вркљан, ,,Свила, 
Шкаре’’ (1999), одабрала, превела и при-
редила књигу изабраних песама Марије 
Кнежевић, ,,Техника дисања.’’ Њене пес-
ме су се појављивале у преводу на срп-
ски језик у часописима зЕтна и Поља. 
Овај избор је сачињен од песама из књи-
ге ,,Половна судбина,’’ као и из новијег 
стваралаштва песникиње.
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у папирнатом смеђем омотачу
сада већ смежураном,
низ зелених изданака
отуда креће нагоре, као контра –  
одговор гравитацији
у потрази за светлошћу.

Није то само прича о труду
настајања беба лука,
тужних у заметку као тек нешто
осуђено да лежи у корпи
преко белог лука од прошле јесени
док их судбине не претворе у зачине.

Не: дуго сам чекала да крене
његова истинска сврха,
а то је очајнички покушај да се буде свој
према законима породице алијума. 
Тек изникло зеленоздраво је и чврсто. 
Треба поново да га посадим,
пустим да ради
то што лук иначе чини,
будући да су омлети измишљени знатно 

касније.

ДЕБЕЛО И ДЛАКАВО  

Једном сам волела дебело длакаво 
чудовиште. 

Како сам се само извијала да му приђем и 
ухватим пољубац,

са каквом жудњом бих забацила своје 
бутине, снажно

тако да обујме обе стране његовог 
чаробног трбуха!

Када сам га миловала, увек би се 
претварао у принца.
Очи би му блеснуле, са усана покуљало 

пламен…

А онда је, једнога дана, дошао очију 
згаслих,

спуштених рамена, рекао Разговарао сам
са богињом, оном чија наређења примам,
пред којом сам и даље слуга понизни.
Опоменула ме је повишеним гласом 
да сам ја дебело длакаво чудовиште.
Не желим те више.

У то време била сам луцкаста нимфа 
која се шеткала рубом шуме, те тако
окренух леђа и он се замрзну у причу. 

Одлазећи, осећала сам сваки делић сала
на свом телу, сваки млитави мишић,
сваку ту длаку коју нисам чупнула
или шишнула, спадала је
са мене лепота као љуспе фарбе

док се та богиња тамо негде смејала
и наглашавала нешто упирући 

кажипрстом,
ноктом боје крви.

КАДА ИНСПИРАЦИЈА ЛИЧИ НА 
ЛУДИЛО

Реч је, углавном, о брзини твог говора.
Шта си то прогутао, шта удахнуо?
Нису ти рекли наздравље када си кинуо?

Сви ти гласови који излазе јесу твоји,
али котрљају се, преврћу један преко 

другог
и скачу свакоме у лице, ритају се,
око чланака им зврндају звончићи. 

Много те волим, мада схватам 
да они који највише заволе лудог,
или луду, почну да се повлаче,

да поричу раздаљину, штите себе
као зид који се може пробити само
ако се довољно истегнеш
до прошлости: ко си ти био,
како си некада говорио. 

За сада се, додуше, држим. За сада – 
и примећујем да откако тако мислим
у себи, мисли све чешће испадају из мене
поетичније од оних уобичајених, можда
већ помало махните. 
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РУСКА ПОЕЗИЈА У ПРЕВОДУ

Руска поезија у преводу сличи сушеној 
мирођији: 

можеш да је поспеш по лососу, за који на 
енглеском

постоји само једна реч – и то ако није 
прерађен. 

Сушена мирођија се може похранити
у добро заптивеној тегли
и остаће иста месецима;
дâ се пресовати међу страницама.

Када се осуши, мирис јој није тако јак,
Њене смарагде и праве димензије
смањује ваздух.  
Ипак, и онај најсувљи део
пун је успомена на врт:
ако га грицкаш, лако се деси
да се јави далеко сећање
на онај летњи карневал у устима,
зелени, ниједном другом налик,
који чува своју свежину
преко слојева живота
што ничу сваке године
у башти величанственој
ниједној другој налик.
***

Где је, побогу, Кандински?
Где му је гроб? 
Знам где леже његови списи, 
или бар поједине адресе истих –
и да, имала сам прилику да видим 
неке његове слике (ређе оригинале,
углавном репродукције),

зомбије који су побегли из музеја
да процветају на корицама моје књиге.

Али где је човек, тај већ синоним 
за бујицу боја која куља кроз лик,
претвара га у игру дечјег генија?
Тумарам свуда, настављам потрагу,
увиђам једнако не знам где је он.

МЕДИЦИНСКА ТЕТОВАЖА

Плава тачкица, интерпункција
нешто северно од моје грудне кости
проналази пут крећући се линијом врата
на свакој мајици коју волим. Слушај:
разумем да је наспрам умирања
ситна тетоважа – у сврху помоћи
зрачењу којим треба утући сваку ћелију
канцера која је можда негде одлутала – 
ситна боранија. У ствари,
невидљива као ,,конац’’ оне
што је тек почела да стари.
Вероватно нико и не примећује
тај мајушни знак могуће
фаталне несавршености. 

Ипак, уз све то, тачкице и остале
уочљиве ожиљке ове операције,
као и захвата што ће убрзо уследити,
 (ко обраћа пажњу на још један ожиљак
при сасвим јасном ризику од смрти?!),
не треба ни још једно подсећање,
нешто што привлачи поглед на себе
сваки пут када у огледалу хоћу да видим
каква ми је коса, па и када стојим право
пошто сам опрала руке.

Људи, вама је била потребна та тетоважа,
разумем – али мени заиста не.

ЈОШ ЈЕДНОМ О ШТРИКАЊУ

Умеће којим у овим часовима овладавам
иако слови за споредно има векове 
предања
уз надасве смирујуће дејство покрета, 
лепог али и корисног исхода,
пружа и могућност бајања.

Јер, ређајући петљу по петљу, 
уденем ја и чини што нас чувају
уз оно опште, како сви желимо
топлоту, удобност; у целом свету
или не, такође, уткам влас
детета, мачке, па и своју.
Својства личе на вуну,
али су још веће моћи да живе
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штитимо, осетимо присуство
почивших.

Сигурна сам да сваки занат
осим производа којим је именован,
садржи и конце власти над судбином 
како бисмо (ти или ја) спасили њих
када крену олује, када ветар
нагрне лединим рукама низ улицу,
а бљузгавица поједе чизме.

Бајалицом да кућу сачувамо
да остане ту где јесте, душе
упокојених да почивају у миру, 
а морнари да безбедно плове
и по студени, бурама, симболи
извајани на њиховим грудима
раде ли раде свој посао, кришом.

јануар, 2022

***

Прича човек средњих година, преживели:
војници су му пружили нож
и наредили да убије комшију.

Ипак, он је одбио.

Онда су му узели нож, дали га другом,
наредили да убије првога. 
И тај је одбио.
Из чисте досаде,
војници стрељаше другог човека, првога 

не.

Шта значи опстанак: посматраш смакнуће
комшије јер је био пристојан – поштедео 

ти живот.

Каква прича за даљу предају,
тешка од напијања кривицом, 
исписана хировима случаја. 

И неминовно помислим на све оне људе
који кажу да су само слушали команде,
да су убијали, харали, пустошили, 
сејали страх немилице,

тек плашећи се
за сопствене животе.

мај, 2022.

***

Зима је, наравно, пуна мудрих поука – 
махом о губицима, надилажењу бола.
Прилагођавамо се, тешкоће примамо
уз џемпере и ћебад, појачавамо 
грејна тела. После извесног времена
више те не боли кад изађеш напоље
у хладно, умотан пажљиво, што боље.

Али није лако, нимало лако дочекати
да изрониш у пролеће,
па и кад протегнем врат, 
затегнем рамена уназад:
највише што могу ни принети
није правом протоку целом
дужином кичме, у зиму.

Као да сам изучила ту тешку школу,
марљиво радила како бих одржала
толике животе под стаклом.
Како да се одважим да пупим и цветам, 
да снагу прикупљану на све стране 
усадим у нешто тек настало, зелено?

А посебно уз све раније покушаје,
када бих затекла увек само мртво
што оставља суво семе за собом.

Већ почињем да личим на сеоске старице
које толико често оплакују
да више не скидају црнину.

Јер знају да мора да уследи још једна
сахрана, скрхане, патиће више онолико
колико се за љубав отворише.

март, 2022.

МОЛИТВА ЗА ВОЖЊУ

О, Артемидо!
Богињо женских спортова!
Заштити и пут покажи мом бициклу.
Дај да ме асфалт води
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до чистих стаза без џомби, 
да ме возачи уоче и на време заобиђу
(ако је могуће, не добацују ,,Дороти!“)*

Истина, у школи сам била трапава,
у доба обожавања идола – два пара 
очију, други од стакла, спотакла се
мајсторски о ногу флаутисте насред
фудбалског терена, саплиће се и он,
падамо на земљу, умиремо од смеха,
око нас љути момци вазда жељни победе
сада бесно шутирају лопту низ пољану,
само што даље – од нас.

Али и у то време сам сјајно возила
онај мој крш, једнобрзинац, узбрдо
Седамнаестом улицом – истом оном
по којој бих се обавезно прућила изјутра 
држећи руке у ваздуху!
 (Мајка би умрла да ме је видела.
 Или би, пак, мене убила.)

О, Артемидо!
Вечна дево која ослобађаш
ћерке од страхова њихових мајки!
Ћувај ме почев од гума то кациге,
јер ево, нагињем се пред кривином.

април, 2022.

* Девојчица Дороти, главна јунакиња рома-
на за децу „Чаробњак из Оза“, Френка Бау-
ма, која у истоименом филму вози бицикл 
(прим. прев.)

ГЛАСОВИ

Градски воз не пишти:
само гунђа дан и ноћ. 
Креће се лако, подржан стубовима,
довољно изнад глава пролазника,

потом тунелима, дубоко под земљом.
Али овај локални воз у предграђу
који пролази близу моје куће: цичи,
испушта звукове којима управљају
машиновође и њихова расположења.

Водите рачуна, возачи и пешаци,
ви што покушавате да пређете
преко шина пре него семафор
затрепери, огласи се сигнал,
пре трзаја рампе боље

седите, ћутите. Чекајте. Чекајте.

Није то милозвук црквених звона, 
позив (верујућима) на службу и молитву:
када чујете писак
налик акорду у Б-молу значи 

касно је да стигнете на станицу,
уколико већ на истој не стојите.
Какав год звук да испусти,
туп, нервозан, он ће једнако

насрнути на ваш слух.
(Ево га опет неки воз!) Уместо звука – 
нагли тресак, па једнолична тутњава – 
огромна је листа промена из сата у сат
реда вожње доступног путницима.

И ја сам једном устала у уторак,
пешачила до станице, попела се
уз високе стубе, ушла на време
у вагон и одвезла се некуда
одакле, мислим, нема повратка.
 
јун, 2022.

Превела Марија Кнежевић
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КРИЛА

Знам, некада су моји прсти
били перја крила.
Тих дана нисам чекао да ми кочија сунца, 
после кише, утаба пут по небу,
по беспућу.
Не, нисам чекао —
летео сам.

Знам, некада су моји прсти 
били перја крила. 
Тих дана шуме за мене 
нису биле складиште огрева —
да тако кажем, данас ми за кућу требају 
даске;
не, тада сам,
приљубљен уз
грану најближу сунцу,
певао.

Знам...
Али, данас не жалим,
што се перје крила мојих

у прсте претворило. 
Не, не жалим данас због тога
када у камену клешем азбуку 
да бих вам рекао све
што је горе изречено. 

1972.

ДОГАЂАЈ

Запамтите овај дан!
Данас су се пробудиле пчеле —
први пут ове године 
у кошницу сунца
носе млади мед!
Пробудите све становнике света! 
Нека сваки види,
како слатку топлоту 
у сунчеву кошницу
носе пчеле!

Пробудите све становнике света!
Опрезно, једва дотичући
прстима,  

Одабир и превод: Валентина Новковић, „Первый период, стихи из XX века, (ЛитГост, 
Москва, 2021)

Лео Бутнару је рођен 1949. године у селу Негурени (Молдавија). Песник, прозни 
писац, публициста, књижевни критичар, преводилац. Лауреат многих књижевних 
награда Савеза писаца Молдавије и Савеза писаца румуније, Министарства културе 
Молдавије, Националне награде Републике Молдавије. Победник Сверумунског тур-
нира за песнике (2016.). Има низ највиших државних награда Молдавије и румуније.
Дебитовао је књигом песама „Крило на светлости“ (1976.). У Молдавији и Румунији 
објавио је око 90 књига разних жанрова. Његове појединачне књиге преведене су на 
руски, француски, бугарски, немачки, пољски, српски збирка „Одсуство негатива“, 
„Простор у снегу“ и двојезична књига „Панта Реи/Скадарлија траје“), украјински, азер-
бејџански и татарски језик. Саставио је и објавио низ антологија, укључујући антологије 
руске авангарде (поезија, проза, драматургија, манифести), украјинске авангарде итд.
Председник је кишињевског огранка Румунског савеза писаца. Од стране Удру-
жења књижевника предложен за Нобелову награду. Живи у Кишињеву (Молдавија).

Лео Бутнару
ПОЕЗИЈА
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додирните људска срца
меденим речима. 
Нежније.
Нежније.
Као пчеле.
Оне никада 
не повређују цвеће. 

1974

КРИЛО НА СВЕТЛОСТИ 

У прстену магле, сунца, лета,  
над отуђеном земљом 
једно крило —
на граници светлости,
на граници таме —
крило друго.

Чак је и летња маслина 
незамисливо слична:
мозак који пуно размишља 
и у њему већ 
као космички надреализам
неземаљски шумови
нејасног сна.

1973

КИШИЊЕВСКИ ДИПТИХ

I

Град
Живим у улици Фрумоас * 
у рејону где 
телевизијски торањ, као врх земљине осе,
сасвим пробија асфалт.
Све је овде свакодневно —
и у исто време
— необично,
јер над периферијом
дању и ноћу 
светлост не бива пригушена,
звук се не прекида.

Около су свуда стабла ораха 
што наликују 
на гигантске свеће за мотор 
са унутрашњим сагоревањем 
сваког годишњег доба,
овде — где је винову лозу лако помешати 
с електричним жицама,
а њих заузврат,
с најзвучнијим струнама —
овде изнад периферије 
дању и ноћу 
светлост не бива помрачена,
звук се не прекида, 
стихија стиха
не престаје. 

II

Година без зиме
Градски паркови бацили су круне... 
Грађевински кранови
изгледају као маказе,
разапете ка небу
да би сашиле хаљину од
модрог платна.  
Пада снег,
као гране
белог
јоргована,
људи цветају 

1975

* Фрумоаса (рум.) – лепа

ЈЕСЕН. ЦРВЕНО И ЦРНО.  

Кукавица сива као магла
и зелена песма јесењих петлова – 
стопиле су се на трен
као веза незрелих папричица... 

Затим се раздвојиле: 
одлетела је сива кукавица. 
И ујутру ће нас разбудити петлићи. 
Њихови гласови тако брзо сазревају,
да већ – личе на вреже
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пурпурних зрелих паприка
на раменима
недеља које журе на вашар. 

ЕЛЕГИЈА У ЦРВЕНОЈ БОЈИ 

Вративши се са светских друмова
у час црвеног заласка сунца,
љубим прозоре
опустеле родне куће.
Гране
отежале од црвених плодова
одражавају се у огледалцету
које је на клупи некад 
заборавио мој отац.

А трешње 
у сребрном њиху 
на зрна личе из којих ће се,
сваког трена, излећи и почети да расту
срца птица која су већ на нишану 
црвених зрака сунца. 

ЗА МОЈУ МАМУ 
Када ме позовеш —
не зовеш ме само именом,
већ као да ме изнова именујеш...

И сваки пут, као први,
на крштењу
чујем своје име.

1977

ПОКЛОН

Срце скаче с једне на другу страну
као јабука у недрима
када трчиш ономе
коме је намењено на дар;
јури срце
час лево — час десно,
као малени зец,
скаче

око своје топле  јазбине 
да би се преко душе поља,
схватајући азбуку трчања,
спасио у трену опасности.
Срце,
зар можеш да будеш немарна животиња?
Или — примамљива јабука? 
Да ли зато из земље
ка мојим грудима,
попут бебине руке,
креће нежни зелени изданак?

1977

АНТИЧКИ ЗНАК

Цветови сунцокрета —
античке древне монете,
медаље
на њима разликујем барељеф
простог сејача —
претходника свих потоњих  
височанстава.

АКО СЕ ДЕСИ

Ако се деси
да неко од нас 
мора да ишчупа своје срце из груди,
тада ће:
сујетан човек
пасти у очајање видећи
да је његово срце, авај,
само топла грудва,
а никако Данкова бакља.
Но, мудар човек,
но, великодушан ће човек
то мирно примити
позваће децу,
ону што се грудвају,
да би док  топлина не угасне
мало огрејала руке...

1977
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Стр. 185-186: Фотографије Рајка Каришића



186

РАЗВИТАК БР. 265



187

БИБЛИОГРАФИЈА

0 Наука и знање уопште

061.2 Приватне организације, друштва

1. РАДУЛОВИЋ, Немања Ј.
Езотерична струја у српском и југословенском слободном зидарству / 

Немања Ј. Радуловић. – Напомене.
У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), стр. 26-59.

1 Филозофија. Психологија

159.922 Развојна психологија

1. МИЛОВИЋ, Биљана
Мотивација за учење и развој / Биљана Миловић. – Библиографија.

У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр.104, 105.

2 Религија. Теологија

271.222:929 (497.11) Свештена лица

2. ИВКОВИЋ, Игор
Животопис седмог Епископа Тимочког г. Др Емилијана Пиперковићa / Игор 

Ивковић. – Фотогр.
У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), стр.60-63.

3 Друштвене науке. Статистика. Политика

314 Демографија

3. ЧИКАРИЋ, Иван
Хоће ли се вратити роде / Иван Чикарић?

Бобан Ђорђевић 
БИБЛИОГРАФИЈА ЧАСОПИСА РАЗВИТАК (БР. 251-260)
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У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 298, 299.
371 Школство

4. МИЛОШЕВИЋ, Љиљана
Подучавање деце са развојним потешкоћама у редовној настави / Љиљана 

Милошевић. – Библиографија.
У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 106, 107.

930. Математика и природне науке

502/504 Животна средина

5. ПАУНОВИЋ, Петар
Четврт века „Еколошке истине“ Тимочке Крајине / Петар Пауновић. – 

Графикон.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 293-297.

517.9 Диференцијалне једначине. Интегралне једначине

6. ЈОВИЋ, Драгољуб С.
Кретање тела у пољу дејства земљине теже / Јовић Драгољуб С. – Табела.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 300-316.

6 Примењене науке. Медицина. Техника

613 Здравље

7. ПАУНОВИЋ, Петар
Здравље у књигама / Петар Пауновић. – Библиографија.

У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), стр. 64-75.

7 Уметност. Рекреација. Забава. Спорт

7.07 Активности повезане са забавом и уметношћу

8. МЛАДЕНОВИЋ, Ведран
Трагом „стваралачких дана“ у Шаркамену / Ведран Младеновић. – Фотогр.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 216-218.
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738 Грнчарија. Грнчарство

9. КРСТИЋ, Дејан
Митолошки мотиви на традиционалној грнчарији источног Балкана и 

Румуније / Дејан Крстић. – Фотогр. – Напомене. – Библиографија.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 199-215.

73/76 Ликовне уметности

10. БОЈИЋ, Драгана
Паралелни светови I и II / Драгана Бојић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 318.

11. ВЛАТКОВИЋ, Сњежана
Призор из Гамзиградске бање I / Сњежана Влатковић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 4.

12. ГАЛИЋ Зетовић, Татјана
[Илустрације] / Татјана Галић Зетовић.

У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 3, 40, 48, 63,108.

13. Одлази човек / Татјана Галић Зетовић.
У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), предња и задња стр. кор. листа.

14. ЂОРЂЕВИЋ, Браниша
Ромулијана I / Браниша Ђорђевић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 3.

15. ЈОВАНОВИЋ, Горан
Сликом и музиком до вечности / Горан Јовановић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 181.

16. ЛЕФТЕРОВА, Невена
Sick healthy wears / Невена Лефтерова.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр.114.

17. Stolen life / Невена Лефтерова.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), предња и задњастр.кор. листа.

18. МАРКЕЗ Филиповић, Ивана
Клице I и II / Ивана Маркез Филиповић.
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У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 279.

19. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Милош
Пејзаж / Милош Милосављевић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр.166.

20. ПЕРИШИЋ, Предраг
Брезе / Предраг Перишић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 219.

21. СИМИЋ, Драго
Сапис [тј. Запис] из Гмзиградске бање / Драго Симић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 220.

22. СТОКИЋ, Мирко
Мртва природа / Мирко Стокић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 317.

23. СУШИЋ, Весна
Игра II / Весна Сушић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 70.

24. СУШИЋ, Рајко
Ждрал / Рајко Сушић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 280.

25. ТРНАВАЦ, Радован
Четком и бојом до космоса / Радован Трнавац.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 292.

77.04 Уметничка фотографија

26. КАРИШИЋ, Рајко Р.
Детаљ из Музеја на отвореном „Старо село“ / Рајко Р. Каришић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 182.

27. ОБРЕНОВИЋ, Милош
[Столице] / Милош Обреновић.

У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), предњастр.кор. листа.
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28. [Фотографије] / Милош Обреновић.
У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), ст. 4, 25, 76, 86, 93, задња стр. Кор. Листа.

78.091.4 Музички фестивали

29. МОКРАЊЧЕВИ дани / (приредила Сузана М. Јовановић). – Фотогр.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 332-336.

784 Хорска музика

30. ПЕРИЋ, Ђорђе
Етнотекстолошке анализе „Ру- ковети“ (1) [и] „Руковети“ (2) / Ђорђе Перић. 

– Напомене.
У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 87-103.
 
792 Позориште. Сценска уметност. Драмска извођења

31. ЗОРАНОВИ дани / (приредила Биљана Глишић). – Садржи и интервју са 
Небојшом Брадићем. – Фотогр.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 319-331.

8 Језик. Лингвистика. Књижевност

82:7.079(497.11) Књижевни фестивали

32. ФЕСТИВАЛ младих песника / (приредио Милош Петковић). – Фотогр.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 337-339.

821.111 Енглеска књижевност

821.111-09 Критика

33. МИТИЋ Јеленковић, Сања
Портрет Кларисе Даловеј / Сања Митић Јеленковић.

У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 71-81.

821.111-1 Поезија

34. ЗЕФЕНАЈА, Бенџамин
Нови хоризонти / Бенџамин Зефенаја ; превео са енглеског Раша Секуловић. 

– Белешка о аутору. – Садржи: Без лица ; Поједи своје речи ; Људима ће увек 
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требати људи ; Фер-плеј ; Ми избеглице ; Ко је ко ; Суседи.
У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 49-55.

821.111(73) Америчка књижевност

821.111(73)-1 Поезија

35. ЕШБЕРИ, Џон
Хотел Лотреамон / Џон Ешбери ; (превод с енглеског и текст о песнику Соња 

Веселиновић). – Садржи: И зове се Ut icture poesis ; Моја филозофија живота ; 
Најбрже поправљено ; Хотел Лотреамон ; Наизглед. –Џон Ешбери, песник  
деконструкције и колажа. – Напомене.

 У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 71-86.

36. МЕРВИН, Вилијам Стенли
Време врта / В. [Вилијам] С. [Стенли] Мервин ; (с енглеског превео Ален 

Бешић).– Белешка о аутору – Садржи: Поклон ; Друга кућа ; Исповест ; Звук 
заборављања ; У међувремену ; Децембарско јутро. – Преузето из: W. S.  
Mervin, Garden time.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 115-118.

37. ХАРЏО, Џој
Размеђа / Џој Харџо ; превео с енглеског Раша Секуловић. – Белешка о 

ауторки. – Садржи: Кад је свет био савршен , Орлова песма ; Ватра ; Зецу је до  
смицалица ; Самоубилачка стража.
У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 56-62.

821.111(73)-3 Проза

38. ВИЛИЈАМС, Вилијам Карлос
Предговор за клин / Вилијам Вилијам Карлос ; (превод са енглеског и 

белешка о песнику Владимир Стојнић).
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 156-158.

821.134.2 Шпанска књижевност

821.134.2-3 Проза

39. ТУСКЕТС, Естер
Две старе пријатељице / Естер Тускетс ; (превод са шпанског и белешка о  

ауторки Силвија Монрос Стојаковић).
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 159-165.
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821.113.5 Норвешка књижевност

821.113.5-1 Поезија

40. ХАРАЛД, Свердруп
Песме / Свердруп Харалд ; превод са норвешког Марко Вуковић. – Белешка 

о аутору. – Садржи: Сунце у небеској постељи ; Сунце, ветар и штрик ; Замисли 
да ми ; Остарела жена ; Маслачкова молитва ; Партизан са Крита ; Праћака се ; 
Глиста ; Тамна Песма ; Сусрет с бумбаром.
У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 41-44.

821.134.2(729.1) Кубанска књижевност

821.134.2(729.1)-31 Роман

41. БАРНЕТ, Мигел
Биографија једног одбеглог ро-ба / Мигел Барнет ; са шпанског превела 

Силвија Монрос Стојаковић.
У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), стр. 87-92.

821.161.1 Руска књижевност

821.161.1-1 Поезија

42. СЕН Сењков, Андреј
Песме / Андреј Сен Сењков : превод са руског Мирјана Петровић. – Белешка 

о аутору. – Садржи: Будимпешта шета обалом Дунава ; Српско гостопримство.
У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 45-47.

821.162.1 Пољска књижевност

821.162.1-09 Критика

43. ПАНТОВИЋ, Катарина
Песничка проницљивост Виславе Шимборске / Катарина Пантовић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 36-41.

821.162.1-2 Драма

44. МУРЕК, Вероника
Фајнвајнблајн / Вероника Му-рек. – Белешка о ауторки.
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У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), стр. 94-122.
821.163.2 Бугарска књижевност

821.163.2-2 Драма

45. КАБАКОВ, Димитар
Ко си ти? / Димитар Кабаков, Тодор Мадолев ; (превод са бугарског Сања 

Митић Јеленковић).
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 167-180.

821.163.41 Српска књижевност

821.163.41.09 Kритика

46. ЈОВАНОВИЋ, Стеван
Мека и топла априлска киша / Стеван Јовановић. – Приказ.

У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 82-86.

47. РАДОЈЧИЋ, Саша
У Епикурејском врту / Саша Радојчић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 109-113.

48. РОСИЋ, Татјана
Детињство као метафора друштвених тензија у постјугословенском роману / 

Татјана Росић.
У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 64-70.

49. ЧАКАРЕВИЋ, Марјан
Пејзаж са једнорогом у забрану : (поезија Борислава Радовића између  

модернизма и постмодернизма) / Марјан Чакаревић. – Напомене. – Библиографија.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр.93-108.

821.163.41-1 Поезија

50. АВРАМОВИЋ, Живко
Песме које си волела / Живко Аврамовић. – Садржи: Тражења ; Сонет.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 286, 287.

51. БУРАЗОР, Милица
Када бих / Милица Буразор. – Садржи: Ми волимо страх ; Аполон ; Када би 

тражио себе ; Желим ; Када би ; Убод.
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У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), стр. 22-24.
52. ВУЧКОВИЋ, Владимир

Таласи / Владимир Вучковић. – Садржи: Бесмислени људи ; Непотребна 
љубав ; Таласи ; Кључ неба.
У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), стр. 83-85.

53. ГРБИЋ, Ана Марија
Породично стабло Теодора Ракића / Ана Марија Грбић. – (Из рукописа Три  

човека на крову).
У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 18-22.

54. ЖИВКОВИЋ, Марија
Хоћу / Марија Живковић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 34, 35.

55. МЛАДЕНОВИЋ, Власта
[Песме] / Власта Младеновић. – Садржи: Драинац и друге песме Драинчеви 

црни дани ; О ласте, роде мој ; Туђи, а моји завичаји ; Чекајући да сване или о  
српској литератури ноћас ; О завиднима ; Песничка авантура ; Цена, цензура ; 
Поезија има ли смисла.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 281, 282.

56. НОВАКОВИЋ, Душко
Изјава о подлости / Душко Новаковић. – Садржи: Кибицер ; Страница са 

будним млеком ; Медаља ; Карактер ; Укуцавање ексера. – (Из збирке песама у  
припреми Четврти мускетар и тужбалица за Ортегом од Бернарда).
У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 5-7.

57. ПЕРИЋ, Марко
За једну Кику / Марко Перић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 287.

58. РАДОВИЋ, Борислав
Сећање на уметника / Борислав Радовић. – Садржи: Зимска маштарија ; Пред 

Библиотеком ; Мој вршњак ; Митска прича ; Блесак успомена ; Живот вина ;  
Сећање на уметника.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 87-92.

59. САВИЋ Остојић, Бојан
Не не / Бојан Савић Остојић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 25-33.
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60. СТОЈАНОВИћ Пантовић, Бојана
Јуче је био Дисов рођендан / Биљана Стојановић Пантовић. – Садржи: 

Eggenberg Schloss, Grazz ;Симонида, Грачаница ; Јуче је био…
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 5-7.

61. СТОЈНИЋ, Владимир
Новоградња / Владимир Стојнић: Садржи: Осветљен прозор… ; Ноћу у 

мраку…  ; Зрнца прашине… ; Пусте терасе… ; Опада лишће… ; Шоља се 
пуши… ; Ноћу се чују… ; Има овог кварта…; Умро је пријатељ… ; У огледалу… ; 
Тинтричка јога… ;  Почиње киша… ; Кеса лепрша… ; Непрочитани… ; Улаз у 
зграду…
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 59-61.

62. ТОДОРОВИЋ, Мирослав
[Песме] / Грчка свеска, 4 / Мирослав Тодоровић. – Садржи: Плавет ; С 

друге  стране… ; На обали мора… ; Талас само што… ; Радост очима… ; Блиста 
пучина… ;  Исконска лирика мора… ; Прочитану збирку песама… ; Видик, 
острво Видо ; То није стена ; Митско светлост Ахерона ; Слушам таласе… ; 
Трагам и себе…
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 283-286.

63. ЦВЕТКОВИЋ, Саша
Молитва за Петрушу / Саша Цветковић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 288, 289.

64. ЦВИЈЕТИЋ, Дарко
Пуста Босна / Дарко Цвијетић.

У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), стр. 5, 6

821.63.41-2 Драма

65. ЈОВАНОВИЋ, Софија
Љуба хајдук Вукосава : (драматизација народне песме) / Софија Јовановић.

У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 109-137.

821.163.41-3 Проза

66. АЛЕКСИЋ, Дејан
Догодило се / Дејан Алексић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 13-17.
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67. АНДРИЋ, Наташа
[Песме] / Наташа Андрић. – Садржи: Боје свитања, Добро, да воље не може 

бити.
У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), стр. 14, 15.

68. ВЕЉКОВИЋ, Лазар
Две приче / Лазар Вељковић. – Садржи: Луда жена хоће све ; Мигрантска  

криза.
У: Год. 58-59, бр. 259-20 (2019-2020), стр. 16-21.

69. ВЛАШКАЛИН, Гавра
Имати и немати / Гавра Влашкалин. – Садржи: Мириси ; Имати и немати ; 

Кроз  пијацу.
У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), стр. 7-13.

70. ВУЧКОВИЋ, Владимир
Брак / Владимир Вучковић.

У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), стр. 79-82.

71. Живорадов доживљај пива / Владимир Вучковић.
У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 8-17.

72. ЂОРЂЕВИЋ, Дејан
Приче из казаницу / Дејан Ђорђевић.

У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 23-29.

73. ЗУБАНОВИЋ, Слободан
Приче са Фићир Бајира / Слободан Зубановић. – Садржи: Брег за 

размишљање ; Горњи град, Доњи град ; Везирова чесма ; Злосрећни рибар ; Капија 
Карла и Еугена ; Камене приче ; Амам са картом неба ; Луди наста ; Трошење 
садашњости ; Седење на бурету.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 42-54.

74. ЈОВАНОВИЋ, Софија
За време представе / Софија Јовановић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 288-291.

75. МАРКОВИЋ, Славољуб
Светлост продире до бедема / Славољуб Марковић.

У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 30-33.
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76. МЛАЂЕНОВИЋ, Бранко
Жабо, ништа ти не знаш / Бранко Млађеновић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 64-69.

77. МОНРОС Стојаковић, Силвија
Свако има свој неки зуб : поводом још једног минулог Светског првенства у 

фудбалу / Силвија Монрос Стојаковић.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 62, 63.

78. СТАНКОВИЋ, Дејан Тиаго
Нешто као Десанка Максимовић / Дејан Тиаго Станковић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 55-58.

79. ШЉИВОВИЋ, Младен
Зен Грил / Младен Шљивовић. – Садржи: Знам петнаеста рунда је моја ;  

Мантра ; Маратон на степеницама ; Зен о жиру.
У: Год. 57, бр. 257-258 (2019), стр. 34-39.

821.163.41-31Роман

80. ДЕМИЋ, Мирко
Мутно порекло, заметни путеви и непоуздани документи / Мирко Демић. –  

(Одломак из романа).
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 8-12.

81. СТОЈКИЋ, Марко
Слоново стопало / Марко Стојкић. – (Одломак из романа Хаварија)

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 18-24.

821.163.41-94 Дневници. Мемоари

82. МИТРОВИЋ, Јован С.
Сређивање дневника III : Зашто? : (поводом 20. Годишњице бомбардовања  

Србије – да се не заборави) / Јован С. Митровић. – (Из необјављеног рукописа).
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 267-278.

83. ЦЕКОВИЋ, Миодраг
Из књиге „Зајечарски боеми“ / Миодраг Цековић. – Фотогр.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 183-191.
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9 Географија. Биографија. Историја

911.37 Сеоска насеља

84. ПАУНОВИЋ, Петар
Шарбановац, сокобањски / Петар Пауновић.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 192-198.
930.85(=411.16)(4-11) Јевреји у Источној Европи

85. ЗБОРОВСКИ, Марк
Живот је тамо где су људи / Марк Зборовски, Елизабет Херцог ; (с енглеског 

превела Јелена Стакић).
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 119-155.

94(497.11) Историја Србије

86. АНДРЕЈИЋ, Живојин
Српске средњовековне земље Нишевска и Врана и њихове жупе / Живојин Р. 

Андрејић.– Илустр. – Напомене. – Резиме. – Библиографија.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 237-254.

87. БРАНКОВИЋ, Слободан
Европска Србија и свет : од вазалства до независности (1875-1878) / 

Слободан Бранковић.
У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 255-266.

88. РАНЂЕЛОВИЋ, Небојша
Негативно сећање или скриване и заборављене истине / Небојша 

Ранђеловић. – Кратки прикази.
У: Год. 58-59, бр. 259-260 (2019-2020), стр. 77, 78.

94(497.11)”1914/1918” Први светски рат

89. У сусрет Великом рату / Јелица Илић. – Фотогр. – Напомене.
Део 3: Тимочани у Првом светском рату.

У: Год. 57, бр. 251-256 (2018), стр. 221-236.
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