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Књига живот!
Књига и живот,
књига је живот,
књига за живот,

књига живот,
књига човек,
књига свет,
књига све!

А. Е.
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ПИСАЊЕ КАО САМОРАЗАРАЊЕ

Александар Тишма: “ДНЕВНИК 1942-2001”; 
Издавачка књижарница Зорана Стојановића,  

Сремски Карловци - Нови Сад, 2001.

Шест деценија Александар Тишма је исписивао 
странице дневника. Почео је у својој девет–
наестој години, а последња (штампана) забе-

лешка је из јануара 2001, десетак дана после 77. рођенда-
на. Избор дневничких записа објављен у књизи од пре-
ко хиљаду и сто страна подељен је на четири дела: “По-
стајање” (1942-1951), “Остајање” (1951-1962), “На-
стојање” (1962-1985), “Престајање” (1985-2001).

Свако ко реши да пише дневник има за то своје, по-
себне разлоге, који се временом мењају, што је очито и у 
овом случају. Као младић, Тишма је у дневнику забеле-
жио: “Јер ово не сме да падне никоме у руке, зар не?” Три-
десет година касније, као зрео и афирмисан писац, пошто 
је ишчитао оно што је до тада записао, каже да “тај днев-
ник бележи све битне обрте у развоју једне личности, па 
би због тога могао да сачињава некакав тоталитет”. Само 
две године и неколико месеци после те објективне оце-
не (као да се ради о неком другом), први пут помишља да 
спали дневник, а потом додаје: “Међутим, ево сам се као 
прве ствари ујутру латио да га дописујем, јер је то једини 
мој начин да се чистим од својих гадости - начин да идем 
даље.” Кад је, после, први део дневника објављен, најпре 
у часопису “Књижевност” а затим као посебна књига, 
писац већ схвата да даља судбина дневника и не зависи 
само од њега, јер је постао значајна књижевна чињеница. 
Године 1989. пише: “Мој дневник, израз моје гетоизира-
ности, наилази на допадање (...) зато што ме разоткрива, 
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моје патње, зато што ме понижава, па сам атракција...” А 
док је тај први део, у рукопису, још био на читању, беле-
жи утисак уреднице Милице Николић, чије је мишљење 
ценио:

“Диви се саморазарању које дневником спроводим, 
али за мене је значајније да га сматра романом”.

Већ ови истргнути цитати наговештавају сложеност 
и слојевитост овог изванредног штива. Писање дневника 
Тишма схвата једнако озбиљно као и писање свега оста-
лога из свог богатог опуса. То потврђује и његово интере-
совање за дела те врсте од других аутора. Помно чита (бе-
лежећи изводе и коментаре) дневнике Андреа Жида, Ро-
берта Музила, Мирослава Крлеже, Ервина Шинка, Елија 
Виторинија, Тараса Кермаунера, Борислава Пекића, Беле 
Балажа, Ане Тиршек, Жоржа Диамела, Ернста Јингера, 
Живојина Павловића и других. “Моје писање”, каже на 
једном месту, “треба да следи начин писања мојих днев-
ника, који је најближи закукуљеној природи свог творца, 
па дакле и најаутентичнији”.

Са непојмљивом отвореношћу и искреношћу, гото-
во агресивношћу према себи, Тишма записује све о себи 
што сматра битним, не прећуткујући ни најскривеније 
мисли - о односу према женама, љубави и сексу (“моје за-
ношење развратом”, “сексуални садизам”), о књижевним 
амбицијама, поразима и успесима (“писати треба живећи 
и спознавајући живот”, “дан без писања је празан, он по-
нижава”), о писцима и политичарима (одвратност пре-
ма онима који су и једно и друго), о породичним одно-
сима, тегобама у болести и старости, о сновима, о страху 
од хладноће и смрти. Али, такође, упоредо, бележи, јез-
гровито и ефектно, и тренутке среће, задовољене сујете и 
уживања (жене, књижевни успеси, купање у мору и у Ду-
наву).
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Дирљива је Тишмина политичка наивност, која се 
разголићује и у одбијању политичког ангажмана и у 
прагматичном пристајању на компромисе са полити-
ком, и у огорчењу и у краткотрајним заносима (у поз-
ним годинама). Али она је разумљива (та наивност) ако 
се посматра у контексту Тишмине национално-социјалне 
пометености и несигурности (“расни стид”, “трајући као 
странац, који сам увек и био”, “емигрант по души, који не 
може да поднесе емиграцију”).

Неке странице Тишминог дневника се читају с 
осећањем мучнине због нескривене одвратности писца 
према земљи у којој живи а коју не сматра својом, чак и 
према граду у којем је провео највећи део живота (“оп–
исивач полусељачког и хладноћом осенчаног Новог 
Сада”), где ипак педантно (али с гађењем) сакупља на-
граде и признања.

Саморазарајуће черечење живота, у коме бивају бол-
но захваћени и ближњи и даљњи, и драги и недраги, ка-
дикад делује као неуверљиво вербално покриће и ис-
купљење за недоличне поступке. Али писац је и тога 
свестан, јер сам себе најбоље познаје, тако да наоштреног 
критичара дочекује аргументацијом против себе, јачом 
него што овај може и да замисли.

Тишмин “Дневник”, најзад, треба сагледати у контра-
пункту са осталим његовим делима, у сагласју живота и 
књижевности. Тек тако ће се разумети његова величина.
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ИЗ ОСАМЉЕНОСТИ И ТИШИНЕ

Јован Дунђин: “ИЗАБРАНЕ СТРАНИЦЕ”;  
“Светови”, Нови Сад, 2001.

Избор из свога богатог песничког опуса, “Изабране 
странице”, Јован Дунђин (1926) је скромно назвао 
“ретроспективом слободног стиха”. Или се, мож-

да, иза придева “слободног” крије значење знатно шире 
од књижевно-теоријског одређења?

У избору су се нашле песме из тринаест објављених 
и једне необјављене књиге (поеме). То је слојевита и ви-
шезначна поезија, широког регистра емоција, у којем су 
сублимисани трзаји и грцаји давно преживљене патње 
(“у насељима која чувају / војници пси и жице” - “Скеле-
ти са трагачима / пењу се по грбини”), неки, рекло би се, 
нови светски бол (“Од старог света оста само читуља”) 
и светачка упитаност над судбином човека и човечности 
(“чувајте човека / човек ће нестати” - “Будућност се пита 
/ да ли да се деси”).

Тај тихи човек, песник Јован Дунђин, “ненаметљив и 
скрајнут”, у овим песмама се открива као заувек рањени 
учесник (“Догодило се једном летачу / да му се не држе 
крила”) и непоткупљиви сведок бурне и тешко схва-
тљиве деонице у дугој линији протицања времена, у јед–
ном веку цивилизације који се неправедно дичио умно-
шћу. Његове песме су есенција преврелих патњи, све-
дена у одмереном, готово непристрасном, изразу објек-
тивног (удаљеног) посматрача, као да је о туђим рана-
ма реч, у тамним метафорама зналачки осмишљеним 
тако да што даље потисну порекло и први удар бола. Из 
осамљености и тишине (“Тишина у мени кључа”) допи-
ру гласови прошлости која се отима забораву, сенке су-
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тона негдашњих смутних времена, извештаји страдални-
ка о сурово прекинутим заносима (“Ствара се и удубљује 
/ бридно место успомена”). Неке од ових изванредних пе-
сама су монолози у облику привидног дијалога песника 
са далеким двојником чији лик и глас бледе, једва опстају 
у сећању. Потреба за миром и тишином (“песник тиши-
не / и орошених / трава”), светлошћу (“Дуго је свитало / 
буђење је потрајало / светлост није свуд заишла”), слобо-
дом (“Нису исте речи / на слободи и у ропству”), за пос-
већеношћу лепоти и поезији (“Песма је уморена / али се 
памти у облику / пре кончања”) - само је један сегмент 
тих “дијалога” и те поезије крцате моралним прекорима 
и упозорењима оном недефинисаном монструму који се 
назива друштвом, окружењем или светом. Мудрост на-
лаже смирај и тежњу ка помирењу крхкога људског ство-
рења са недокучивим силама које му нису наклоњене, 
али поезија се томе одупире по цену нове патње (“На све 
стране су бесови”). Последњи циклус у овом избору, по-
ема “Осетљива обала” (која се први пут објављује) у из-
весном смислу је мисаона кондензација претходних ци-
клуса у којима има нешто више емоционалних узлета.

Песме Јована Дунђина су брижљиво стилски бруше-
не. Песник је заронио у густи слад језика, налазећи дра-
гоцене и ретке речи-симболе, градећи нове, своје, а до-
бро познатим дајући нијансе новог смисла. Његове мета-
форе кадикад губе својства стилске фигуре и доимају се 
као коцкице документарног записа.

За разумевање Дунђинове поезије потребно је зна-
ти неколико биографских појединости, којих нема у бе-
лешкама за то предвиђеним, али пажљивом читаоцу неће 
промаћи препознатљиве географско-историјске дестина-
ције (“паклена острва у Јадрану”). Па, рецимо и то: оно 
што је Драгослав Михаиловић створио у прозним дели-
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ма о голооточком паклу, то је у поезији дао Јован Дунђин. 
Али, и више од тога.
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ГРАДИВО ПЕСНИЧКОГ ПРОСТРАНСТВА

Јован Дунђин: “ГРАДИВО”; 
“Светови”, Нови Сад, 2004.

Прву песничку књигу објавио је Јован Дунђин (Фу-
тог, 1926) у својој 45. години, у зрелом добу, којем 
је претходило изузетно људско (лично и колек-

тивно) искуство - рудник злата за поезију. У наредне три 
деценије (и нешто више) нижу се нове збирке песама, по-
лако једна другу сустиже, излазе некако у тишини (као 
што су и настајале), без гласних препорука и медијске 
прашине (коју најчешће песници сами око себе дижу). 
Излазе, у низу, као што се мичу вагонети натоварени ру-
дом, носећи, пред очима случајних посматрача, неслуће-
не садржаје. Најновија Дунђинова књига - “Градиво” - 
употпуњује ту “рударску” композицију новим драгоце-
ним теретом.

Одјеци доживљеног (и тешко преживљеног), у збије-
ном мисаоном ткању, са много више емоционалних уди-
саја и издисаја него у ранијим књигама, доследно прате 
смирено грађене стихове од почетка до краја. Књига је 
подељена на три целине, прве две су састављене од више 
дужих песама (“Стециште”, “Градиво”), а трећа од само 
две (“Искрај”), али и све те песме су заправо кругови пе-
сама, које би мање богат песник (него што је Дунђин) 
раздвојио насловима или графичким знацима, “обо-
гаћујући” садржај на крају књиге. Дунђинова компози-
ција има смисла, чак делује савршено, али, и поред тога, 
књига се доима као једна једина велика песма.

“Живот је почео на смрт уплашен”, каже Јован 
Дунђин. А на другом месту: “Прошлост се враћа / пред–
виђање изостаје”. И потом: “Један је песник са златне гре-
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де / надгледао своју градину”. Већ ти стихови наговешта-
вају неки тематски оквир. Могао би се читав приказ сас-
тавити цитирањем карактеристичних стихова, попут на-
ведених или ових: “То што је било отишло је / прено-
сом мисли, говором и песмом”, “Није се дало из вртло-
га мисли у матицу догађања”, “Склонисмо се међу речи / 
што се присно обмањују”, итд. Проживљен живот и жи-
вот који траје очитују се и у насловима песама (круго-
ва): “Мир од помирења”, “Последња четврт”, “Пред утр-
нућем”, “Присећања језика”, и др. И поред приметно веће 
отворености у казивању осећања, најболнији тренуци 
су ушушкани у брижљиво уобличеним стиховима: “Ле-
жао сам на мермеру / а мермер на мени”, “Стврдла се гру-
да / родио се камен”, “пали летач”. Страдање у прошлос-
ти песник схвата као обичну људску судбину, а не (како 
би се могло очекивати) као узвишено прометејско жрт–
вовање (“далеко нам је било искуство / стечено / на кав-
каској стени”).

Светлост, толико присутан вишезначни појам у по-
езији Јована Дунђина, обасјава и стихове ове збирке (за-
право емоције и мисли из којих израњају стихови), на-
рочито у песмама првог циклуса (првог круга кругова). 
Само, рекло би се да је лук светлости у силазној линији: 
“Сутон видим скупља скуте, светлост у кући сама се 
гаси”. Ипак, светлосни лук је широк и моћан, исијава си-
лину људске постојаности, племенитости и језичког гра-
дива (“је ли реч што светли / у истом речнику са тамом и 
мором”).

Језик у Дунђиновој песничкој радионици прола-
зи кроз чудесне преображаје. Познати појмови (гради-
во, стециште, народ, велесиле, говор, увиђаји) добијају 
нова, сложенија значења: “стециште вере и родољубља”, 
“градиво пространства”, и др. А из охлађеног пепела дав-
них изгарања помаљају се неке друге, помало загонетне 
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речи (пресечница, искрај, младар, невиделица, устока) и 
уливају се у токове и рукавце набујалог песничког језика 
(“искрај је ту негде можда почетак”).

Пробијајући се кроз густо градиво мисли (“пука ра-
зигра уметности живљења”), суочавамо се с неочекива-
ним (парадоксалним) обртима, али и с језичком игром 
(“Слут неслут вид невид”). У складном ређању строфа 
(песама) у слободном стиху, ту и тамо испречи се пра-
ви народни (метрика, мотиви) или његошевски (мисао-
на дубина) десетерац.

А поједини стихови су прави (у модерном смис-
лу) афористички искази: “Истина је бивша лаж / свесна 
својих огрешења / и промене стила”, “Слобода се није ос-
лободила / страха од неслободе”, “Сва лепота и ружноћа 
на земљи је”.

У једном слоју ове поезије наилазимо на стециште 
мисли о самом чину писања (каквих има и у ранијим 
Дунђиновим књигама): “Пиши као што не говориш”, 
каже песник. И неки други стихови су налик дефини-
цији певања: “А песма је ипак / реч по реч слово на слово 
/ од искуства љубави”. Изненадиће нас примисао о само-
убиству Песме.

“Градиво”, сјајна песничка књига Јована Дунђина 
(којој су, само последњих неколико година, претходи-
ле исто тако добре: “Изабране странице”, “Присјај и при-
сен”, “Утон”), намеће питање, неуобичајено у критичком 
приказу. Је ли овај песник икад добио неку значајну (или 
било какву) књижевну награду? Змајеву награду Матице 
српске? Награду Друштва књижевника Војводине за жи-
вотно дело? За изузетно, песничко, животно дело!
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ОСАМЉЕНИ УМ

Јован Дунђин: “ТИШИНА СЕ ПИТА”;  
издавач: “Тиски цвет”, Нови Сад, 2007.

Поезија нема време и временом се не мери, не вред–
нује. Поезија је време, време за себе, изван вре-
мена којим се живот мери. Само условно може се 

читати (и удисати) по систему мерења времена у космосу 
и човеку, по тим прецизним или ипак мало расклиманим 
подеоцима. Тако можда можемо размишљати о песнико-
вој свакодневици у деветој деценији земаљског живота, 
као сада кад отварамо књигу песама “Тишина се пита” Јо-
вана Дунђина (Футог, 1926).

У изузетном сјајном добу песник одједном открије 
толико времена и повода за самопосматрање. Многе пес-
ме су доживљене и записане, књиге су штампане и про-
читане, или неотворене (са избледелим посветама) уто-
нуле у прашину, али срце куца и у дослуху с мозгом и 
очима, са очуваним чулима, призива нове песме.

Успомене су већ песнички обликоване, смеште-
не у стихове, песме и поеме, у стилске фигуре и чудес-
не сплетове речи. Измичу већ и сећања о сећањима. За-
служена признања (од којих она најважнија још нису ни 
стигла), сложила су се већ удобно међу старим новина-
ма и недовршеним рукописима, одустајући спонтано од 
сопственог друштвеног значаја. Нека нова стварност ис-
пуњава тишину.

Већ у првој песми нове књиге песник проглашава 
блискост са ведрим даном и зеленилом: “У зеленилу је 
/ све што ме / јутрос радује”. И помиње “притајен при-
говор свету”. Многи су разлози за приговоре свету, али 
свет је чудесна творевина, вазда се развија и преобража-
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ва, “Уз неизбежан нагон / да се суновраћује / поново ус-
тремљује / и пада”. А у последњој песми “падају / стра-
не света / на осамљени ум”. Свет је мисаоном песнику да-
леки и необавезни оквир, а песма се ослања на “осамље-
ни ум”.

Тај ум, осамљен, али не утучен и изгубљен, пре ће 
бити ум стамене зреле осаме, исијава танану енергију 
блискости на широком простору. Изнова открива путеве 
и беспућа, давно снимљене пределе, “блиставе саобраћај-
нице / из неког давног / дозива маште / или сећања”, 
“призоре спокојства”, све преживљено и одболовано. И 
опет виђен човек у “пуној зрелости дана” али и као “кле-
цав ноћник”, сумира своје “протестно искуство”, ос-
лушкује “откуцаје тренутка”, бележи и замор тела, а оно 
пристаје на присност са предметима, биљкама, птицама, 
фосилима, универзалним мислима. У свакодневици оса-
ме, бића и ствари се, кадикад, претварају у симболе, зна-
кове, семиотичке загонетке.

Један циклус у књизи има наслов “Схватљив слу-
чај”, али далеко је ово песништво од лаке (и олаке) схва-
тљивости. Напротив, нови низови песама умножавају 
несхватљиво, јер из њега извиру, јер је заправо оно - 
несхватљиво - најјачи покретач поезије. “Нисмо стекли 
моћ да не видимо / што видимо” - каже песник, а то је 
само једна од многих варијаната моћи које нам нису дос-
тупне. Између мрака “у опасним стрминама” и пламича-
ка светла шири се распон неухватљиве моћи и зачаране 
несхватљивости.

Непрекидан је дијалог песника са свиме чега се до-
такне очима и мислима. Он говори већ о другом току 
пролазности”, а ми ни први нисмо схватили. У интим-
ном нереду песничке радионице налази “саговорнике”, и 
у мртвом рукопису (“са горње стелаже / књижевне Сла-



14 Анђелко Ердељанин

вије”) и у “живом” и “срећном” пријатељу, проналазачу 
странпутица.

Али, ту, у песничкој радионици, највише се ради на 
језику. Језик Дунђинове песме је филигрански рад, вез 
у срми. Запажамо нијансе у избору речи и грађењу но-
вих додавањем префикса. На пример: пројашњење (што 
није ни објашњење ни појашњење), притајно (да ли је то 
нешто делимично тајно или притајено, или можда тајно 
притајено?), припознат (ни познат, ни препознат), над–
вис, расветлина, подбелешка, прикрајак итд.

“Тишина се пита”, наслов је књиге, али и једне пес-
ме, иза које следи песма “Неупитан одговара”. Нити су у 
првој сва питања, нити су у другој сви одговори. У њима 
се само констатује тренутно стање духа, песниковог пре 
свега. Бескрајна је “тишина” у којој Јован Дунђин про-
влачи несхватљива питања између неухватљивих одгово-
ра. То је тишина у којој, уместо одредница времена, чује-
мо само откуцаје срца. А песничко срце је активно (здра-
во) док пулсира у ритму песминог времена.
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СТРАХ ОД НЕРЕЧЕНОГ

Јован Дунђин: “ИЗМИРНА РАВНИЦА”; 
издавач; “Тиски цвет”, Нови Сад, 2008.

За кратко време, готово истовремено, код истог из-
давача и у истој опреми, а после друге партије изаб–
раних песама, појавиле су се две нове песничке 

књиге Јована Дунђина (Футог, 1926) - “Тишина се пита” 
(2007) и “Измирна равница” (2008). После првог читања 
рекло би се да је за прву карактеристично песничко (за 
Дунђина уобичајено) самопосматрање, а за другу посма-
трање света. А пре ће ипак бити да су обе, у мањој или 
већој мери - самопосматрање са светом. У другој је мож-
да само песничко око нешто више окренуто свету, иако 
је и то варљив утисак. Песништво таквог формата, иску-
ства и трајања, као што је Дунђиново, и само је свет, ма-
кар у фигуративном смислу, што је довољно за равнопра-
ван третман с преувеличаном важношћу оног космичког.

“Шта су свемир небо природа / а шта пуки умишљај 
/ ако је битан створ неутицајан” - пита се песник. Упи-
таност је на делу, и кад се чини да читамо промишљене 
одговоре. Тако је то у поезији. Песничка радозналост Јо-
вана Дунђина је изванредно разуђена. Предели сна, по-
зив будућности, остварена машта, чудесна виђења, епски 
народ, добра страна ватре, сиви тонови, светина, ветри-
на, жиле високих култура, предмет преокрет преобра-
жај промена, јавне тајне и лажне истине, крај с почетком, 
време заборава, слушање празнине, обећана земља, 
књижне ствари, речи показнице, јединство и братство, 
знани и утварни, црни ђаволи, изгладници и прогнани-
ци, песмин прозор, зловране, мирни вампири на слич-
ним балканима, победници у рату, поражени у миру, зјап 
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празнине, природна смрт од страха, одана служба, при-
повест испричана, расејање страха, измирна равница... 
Овај мали колаж синтагми, наслова, метафора, парчића 
од стихова - само је импровизована илустрација те раз-
уђености.

Јован Дунђин, и када пропушта стишане сигнале ин-
тиме, казује емоције и истине које нису само његове. На-
гомилана мудрост живота, у сагласју са песничком муд–
рошћу, и баналним и болним истинама придаје универ-
зална значења. Своја сопствена болна искуства песник не 
узноси и не издиже изнад патње других. Напротив, ду-
боко је његово саосећање са прогнанима, неправедно 
кажњенима и одбаченима. Ко је патио некад, зна шта је 
патња сада. А према силнима и насилнима његова песма 
исказује иронију и презир.

У извесном (племенитом) смислу, ово је ангажована 
поезија (мисаоно компликованија него у раније објавље-
ним књигама). Песник говори о друштву, угроженом 
појединцу, правди, неправди, о борбама и сукобима, о 
прошлости и садашњости, о глупости и суманутости, о 
илузијама и заблудама. А и то чини на упитни начин. Као 
у стиховима: “Шта се оно хтело од доброг живота ако 
је пре њега зло владало свиме”. У таквом контексту за-
нимљива је авантура трагање за интимом, а она је, у пра-
вој песми, увек присутна, без обзира на “ангажованост”. 
У једној песми налазимо стихове: “Лични доживљаји не-
мају те боје / као туђе приче”. Али, то је релативно. Боје 
личних доживљаја, и у овој књизи, изразите су и склад–
не. Понешто од тога потврђује и наслов - “Измирна рав-
ница”, јер та реч измирна значи - помирљива, складна. 
Интима је, ипак, најуочљивија кад се помиње сам чин 
песничког стваралаштва; књижне ствари, стари руко-
писи, пуне бележнице, складишта успомена, речи слике; 
кад наиђемо на стихове попут ових: “Наш свет је овде где 
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пишемо / и читамо једно другом”, “И сви смо добри док 
смо у песми”, “Где би песмин прозор сад је црни застор”, 
“Синоћ си позван / да пишеш о себи / не осврћући се / 
на дневна познанства”, “Приповест је испричана / песма 
ћути / још се пише”... Или целу песму - “Доказ”: “Изда-
ла те слобода говора / јавност зна шта мислиш / Жубор 
златних књига / у стисци времена / из свог кланца изба-
цује / труне и иверје / Без иследних радњи / доказ је на 
снази”. И тако, после свега доживљеног (љубави, мржње, 
пријатељства, патње) песнику је још само песма - интима.

Као и у претходној књизи, и овде се тишина пита 
и не чује одговоре. У једној песми читамо стих: “И сам 
страхујем од нереченог”. Да, страх од нереченог такође 
може бити покретач поезије. Нарочито у тим (песнико-
вим) годинама. О томе страху и другим страховима овај 
песник говори отворено, с очекиваним филозофским 
миром, али кадикад емоција надвиси мудрост. Као у пе-
сми “Трећи позив”: “Оставите ме године / да живим / као 
мало пре”.
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БЕЗГЛАСНИ РАЗГОВОРИ

Јован Дунђин: “НОЋНИ ДНЕВНИК”; 
“Тиски цвет”, Нови Сад, 2008.

Наслов књиге може да заведе читаоца. Могао је по-
мислити: ево још једног песника који записује 
снове и претаче их у стихове. Можда и тога има у 

овој књизи Јована Дунђина, али песме су далеко одмакле 
од бележнице. Избледели су трагови снова. То најбоље 
доказује песма под истим насловом - “Ноћни дневник”. 
Три шкрте строфе, свака од три врло кратка стиха. Сре-
дишња строфа гласи: “Свет је с нама / ми нисмо / с њим”. 
Та мисао је сазрела на јави. Давно су прошла времена 
песниковог суровог суочавања са стварношћу (или обр-
нуто?), а трагови су остали у оваквим и многим сличним 
и различним мислима.

Песме у овој књизи, већ својом херметичношћу (из-
разитијом него у књигама које смо протеклих неколи-
ко деценија читали), не пристају на тумачење и тобожње 
приближавање читаоцу. А нису ни одбојне. Такве су как-
вим су их време и песниково искуство начинили. Оне 
нуде размишљање (активан мисаони напор) и разговор. 
Безгласни разговор. Паралелно излагање мисли, без ос-
поравања и сукобљавања. То су песме које одликује ин-
телектуална лиричност, с понеким зрнцем ироније и сар-
казма.

“Некоме је по вољи / баш овакав свет / напредан на-
задан / поражен животом” - каже песник. То је ваљда 
онај (већ поменути) свет из песме “Ноћни дневник”. Он 
представља мисаони простор (ни мање ни више) Дунђи-
нове поезије - свет у космичком и људском, народском 
смислу. У једној песми је назван - “горљив свет”, у другој 
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је пожелео (ко - човек, песник, сањар?) “бољи свет” који 
можда не постоји јер “што је било примамљивост / сад 
је стрепња”. Назива га и “велико светско друштво” (мало 
иронично) у коме би се могло “људскије живети”, да нис-
мо морали “отићи устрану / где је свет / од природе слеп”.

И вране су му “свет” (метафорички): “вране на окупу 
/ говорљив свет”. Једно од многобројних лица света пре-
познајемо у песми “Преки суд”: “рај / за тлачиоце / па-
као / за потлачене”. То је тај наш најбољи од свих могућих 
светова у коме су “Проређени / велики ратови” а “учес-
тали / мали”. Ту “горда сиротиња”, подсећа нас песник, 
“држи се на ногама / право корача / гледа свету у очи // 
довека / приправна / на нове несреће”. У таквом свету 
човек се кадикад (кад придође време) обраћа небесима, 
јер тежи узнесењу, “ал је отуд / дојављено / да се овде / 
најпре мора / изданути”. А шта је човек у бескрајном све-
ту? “Послушан / времену простору / свету природе / и 
његовом умећу // нејак појединац / чини добро дело / ос-
танком постранце”.

Бескрајна је мрежа асоцијативности овог песништ–
ва. У свакој песми, у свакој строфи читалац наилази на 
мисаоне мине, препреке и изазове. О свему чега се оком 
и умом дотакне могао би исписати читаве странице но-
вих мисли, које не би одузеле баш ништа од прочита-
не. Почнимо, на пример, да размишљамо о истргнутим 
стиховима, насловима, метафорама: “цвет под руинама”, 
“скучен живот”, “заборав постојања”, “тиха прозирност”, 
“ведрина је осмех врхунског свезнања”, “жртве књига”, 
“два усамљеника на добровољном раду”, “испуњен при-
времени живот”, “испитујем спокој свог незадовољст–
ва”, “зло се храни злом и успева у питомом људском ок-
ружењу”, “сложили се случај наум и небеске радње”... 
почнимо, дакле, да размишљамо, и наћи ћемо се у безиз-



20 Анђелко Ердељанин

лазном лавиринту, из којег можда и не желимо да изађе-
мо. Ако заиста не желимо, одајемо почаст поезији.

Многе песме у овој књизи сложене су у врло крат–
ким односно уским стиховима - од једне или две речи. 
Доимају се као усамљена стабла проређеног дрвореда у 
зимском пејзажу. Песник је постао веома строг у избору 
речи (“Бирам речи / од којих зависи / уметност живот”), 
о томе баш и сведочи визуелни доживљај песме. У тој 
шкртости при избору речи мислима је тесно (емоцијама 
још и више), па кадикад изгледају отврдле и огољене. Оне 
такве заправо и јесу, али су истовремено величанствено 
мудре и убитачно јасне.
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СЛУШАЈУЋИ ТИШИНУ У ОСАМИ

Јован Дунђин: “У ТАМНИЛУ ПЕСМЕ; 
Градска библиотека - Нови Сад, 
“Тиски цвет” - Нови Сад, 2009.

У ТАМНИЛУ ПЕСМЕ, речит је наслов нове песнич-
ке књиге Јована Дунђина (Футог, 1926). По опреми 
и формално-стилским карактеристикама, слич-

на је претходним књигама (у дугом низу) овог песника, 
а суштински је нова река стихова у моћном разбокоре-
ном сливу, чији су извори у тамнилу полузаборава, сли-
ву који, хитајући у правреме, тежи узвиситом... пречис-
том песништву. Књига се састоји од десет циклуса, који 
се могу схватити и као десет песама (поема), а сваки је 
састављен од више кратких целина ко је можемо дефини-
сати као строфе, песничке вињете, филозофске епиграме 
или, просто, кратке песме. Могу се читати одвојено, али 
тек заједно, у датом низу, доимају се као силовит једин-
ствени ток, мисаоно-естетски крвоток.

Песник Јован Дунђин се и иначе одликује истанча-
ном интелектуалном лиричношћу, која у овој књизи по-
себно долази до изражаја, слушајући тишину у осами, 
песник препознаје гласове и шумове прошлости и са-
дашњости, док коначном се нада, издваја их и мисаоно 
преображава, од смислених слика речи до песничког урне-
беса. На једном месту каже: мисао о песми не може без сли-
ке. И доиста, многи стихови су песничке слике, али сва-
ка слика има мисаони подтекст или провоцира нову, не-
очекивану мисао. Распон Дунђинове мисли, сугестивне 
асоцијативности, широк је и разуђен. Он промишље-
но пева о вечним темама, као што су живот и смрт, сле-
па сила, супротности међу људима, неморал и лаж, а исто 
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тако и о личним доживљајима и сећањима. Изразитом 
рефлексивношћу издвајају се циклуси ПОУЧНО ВРЕМЕ, 
ТАМО И ОВДЕ и НЕСВАНУЋЕ. Али, промишљено пе-
вање није лишено емотивности. О мишљењу, као покре-
тачу човекове акције, и мислиоцима, овај песник говори 
с болном иронијом у којој се назире талог патње. Кади-
кад су то стихови о јаловости мишљења. (Сјатиле се ми-
сли / у расправи / о хорском певању), о удесу мислилаца и 
ледари критичког мишљења, о мишљењу без одјека (По-
нављају се / ништа и нешто), а на крају књиге стоји из-
ванредан аутопоетички закључак: Заваравам мисли / због 
којих сам / будан.

Извори песничке мисли понекад су сан и несани-
ца, који већ сами по себи изазивају чудовишне мождане 
реакције. Обичан сан призора у магли и будан сан прео-
браћају се у сан који се обистинио (тамо куд смо / кре-
нули / нисмо стигли), у мучну стварност (Сваки трен је / 
вечност несанице).

Сложена метафоричност Дунђинове поезије, засно-
вана на самопосматрању, мишљењу, сну и несаници, ум-
ножава се паралелним током мисли који се може свести 
на опозицију мрак - светлост. Раније запажена песни-
кова тежња ка светлости, сада се јавља као невољан от–
пор мраку а повремено и као рационално пристајање на 
мрак (свемрак) под условом да опстаје извирак светлос-
ти. Само, огромно је поприште збивања у души између 
две крајности - отпора и пристајања. Лични доживљај се 
повезује с колективним и космичким. Није пао мрак на 
светлост, каже песник, ми смо сунцу окренули леђа. Све 
су ближе мрак и светлост (мрак је / с трунком светла), 
мрак чак поприма моћ светлости (Синуо је мрак / од нуле 
до јединице), и док тмина се обрушава / на светлост, 
траје песма, а она је већ својим бићем извориште свет–
лости. Стих у наслову у ТАМНИЛУ ПЕСМЕ тачно ис-
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казује стање свести. То је само нови песнички поглед на 
свет и живот. Једна песма у целини гласи: Кад млидијасмо 
/ живети / били смо тихи / укућани / а када смо / из кућа 
изашли / просудимо сами. И то је позив (иако пасиван) да 
мислимо, да идемо даље, да живимо и стварамо поезију, 
на новим просторима, с новим изазовима.

Кад је поезија толико проткана аутопоетичким раз-
мишљањима, као што је случај у Дунђина, онда се она 
може “тумачити” и њом самом. Па можемо закључи-
ти да Јован Дунђин живи животом песме, целим срцем 
и пуном свешћу, постојано, уз тијан благослов, меси хлеб 
песништва, тихо истрајава у самоћи бивства, вазда тако 
на песмином видику.
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ИЗАЂИМО НА ВИДЕЛО

Јован Дунђин: “СВОЈСТВА”; 
“Логос”, Бачка Паланка, 2011.

Поезија је неки необичан сат који откуцава увек 
нетачно време које није ни садашње ни прошло 
ни будуће али је добро све док се људи и по њему 

управљају и сналазе у животу.
Тако понекад размишљам, у тренуцима сопстве-

не песничке осаме и несанице, све бежећи од учених де-
финиција и авангардних провокација, од теорије књи-
жевности, јер поезија, како неко рече, и није књижев-
ност јер је поезија. И сада тако мислим, док читам нову 
књигу Јована Дунђина “Својства”. Сетио сам се оне ми-
сли, подстакнут већ првим стиховима Дунђинове књиге, 
где се својства људске и песничке природе распоређују и 
смештају у времену и простору. И затим откривао како 
с том мишљу неки стихови директно кореспондирају. На 
пример: Само ти / часовниче / куцни кад затреба / отво-
рићу / прозор / за месечев сјај / у твојој / и мојој несаници.

Овлашно омеђене просторе књиге Јован Дунђин 
(Футог, 1926) изнова попуњава поетским круговима сти-
хова и строфа у којима застрашно сликовита стварност 
проговара језиком доживљеног и сањаног, несхватљивог 
искуства и непоновљивих призора што теже преобра-
жају. Реч мисао слика призор / књига живот / разгово-
ри / Присећам се / домисли ме / изађимо на видело - тако 
песник, у елиптичној строфи, једноставно, формулише 
неке од песничких циљева, ако циљеви у песништву по-
стоје. У тим речима и између њих траје једна животна де-
оница, чији је почетак несагледив у прошлости а наста-
вак магловит у будућности.
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И ова књига се, као и већина које смо раније чита-
ли, може описати као велики, готово епски, низ криста-
лизованих и песнички уобличених дневничких (или пре: 
ноћничких) забелешки. У њима, међутим, унутрашњи 
доживљај и проосећана мисао надвисују оно што је оку 
приказано и уху препознатљиво. Песма чини / што сам 
не могу - каже песник. И после: Смењују се слике / које жи-
вот / удешава / Сама нам се / књига / прелистава. Много 
је овде таквих стихова помоћу којих би се могла илустро-
вати и тумачити Дунђинова поетика. Али, она се опире 
тумачењу, онако ваљда како на почетку рекосмо. Те духо-
вите и кадикад сликовите строфе о самом чину песнич-
ког стварања нису настале као последица теоретског, по-
етичког промишљања, него произлазе из непосредног 
доживљаја, из вреле мисли увек будног, несмиреног духа.

Банално је рећи да је песник забринут над судбином 
народа и света, иако је то истина. Разуме се, забринути 
су и многи други људи, чак и они који нису прочитали 
ниједну књигу поезије. Међутим, песник Јован Дунђин, 
баш због таквих несрећних појединаца, своју бригу не 
затрпава вазда стилским фигурама, него је казује једнос-
тавно и јасно. На пример: Власници / малих народа / на 
нишану / држе / непоћудне. Или: посрнула / браћа све три 
вере / или су / приморана / у засебне државе. Тако говори 
и о осетљивим темама (колективне и личне) прошлости: 
Бели мермер / и црна бронза / белези су / успомена // При-
маш / с тамбурицом / и породица / пред / стратиштем / 
а на бедему / имена / побијених // нема никог / у реци / све 
је однела / вода. Из таквих јасних описа и исказа, потом, 
у следећој фази песничког промишљања, настају стро-
фе сложеније емотивне структуре и слојевитијих мисли, 
наговештаја и питања. А питања су одговори. И вазда се 
мешају времена: Гледа прошлост / у будућност / виђено се 
/ преслишава.
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Једно од битних својстава поезије Јована Дунђина је 
суздржано казивање интиме и сећања на давно прошло 
(је ли прошло?) време тешке патње. Како године пролазе, 
а Дунђин је одавно закорачио у девету деценију живота, 
тако је новим читаоцима све теже да разумеју песнички 
говор о недужним жртвама политичке силе у прошлос-
ти (је ли прошло?), али то није разлог да тај говор утихне. 
Патња не сме да нестане у ништавилу. Сећањем се патња 
преображава у наду. Овај песник, додуше, и о ништави-
лу говори, рецимо у стиховима: Ништа је све / што по-
стоји / као и нешто / поникло из ничег, али ти стихови 
су загонетни и вишезначни. А и вишезначност је значај-
но својство Дунђинове књиге “Својства”.
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СПОЈЕНИ СУДОВИ ПОЕЗИЈЕ И ЖИВОТА 

Јован Дунђин: “СЛЕД ТИШИНЕ”; 
“Тиски цвет”, Нови Сад, 2012.

Песништво Јована Дунђина (Футог, 1926) чврсто 
је мисаоно здање, са проређеним, стилским све-
деним украсима од емоција. То се може казати за 

читаву серију његових песничких књига, као и за најно-
вију - “След тишине”.

У једној ранијој књизи јавља се у наслову та реч - ти-
шина (“Тишина се пита”). Тишина није пасивно стање, 
она је покретачки чинилац поезије, што можда зву-
чи оксиморонски, али варљив је тај утисак кад је реч о 
песништву које настаје у зрелом добу, у времену пресла-
гања вредности и синтетизовања песничког искуства. У 
песниковој активној самоћи, тишина се пита, и одгова-
ра, и разговара са тзв. лирским субјектом (“След тиши-
не / говор њен”). То стање стваралачког чина у случају 
Јована Дунђина је трајно. Песник каже: “Све смо тиши / 
чујем / шапућемо / нема другог света”. У младалачком за-
носу, у икаровском лету, “летач” је остао без крила, али је 
сачувао, дубоко у души, мисао о узлету и вечном крста-
рењу космичким пространством. Сазнање да “нема дру-
гог света” није поразно, то је само истина или свест о ис-
тини наслућеној давно.

Дунђинов свет поезије чине заправо спојени судови, 
у три рукавца: поезије, песниковог живота и судбине на-
рода (човечанства). И кад помиње личну драму, из дав-
них времена (“на голом оточју”, “историјско не”), и кад 
пева о повратку са бојишта “хромих победника” и о “не-
миру у свемиру”, песник је на истом послу: он само ст–
вара песму. “Полагано / плове слова / по мору папира”, 
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каже на једном месту. И тако, полагано, песник следи 
“стопе прачовека писца”.

Живот је, подсећа песник на стару истину, непрес-
тана борба светлости и таме. И кад није борба него 
мање-више неминовно смењивање, у тренуцима про-
мене догађају се потреси. Песник (целог живота, ваљ-
да) стрепи за “стешњен сунчев зрак” у црнобелом тесна-
цу. Драматично звуче стихови: “посвуд је тамнило / без 
зрачка / просветљења”, громовита наоблака / погасила / 
сва светлила”, “у жижи тренутка / неста светлост / при-
грли ме тама”, али и другачији, који, ипак, најављују пре-
власт светлости: “Болно су се / преломиле сенке / на мес-
тима / где се / случила светлост”, “ако исток / светлости / 
коначно запали / запад”, “светлост стиже / да раздвоји / 
сучељене сенке”, “Кроз окна неба / прошла земна светла / 
у преиначен свет”, “са песминог места гледајући / облаци 
су дугу / једва дочекали”, итд.

Песников сапутник, случајни човек, суочен са ис-
тим природним и надљудским силама, није невидљив 
за песника какав је Дунђин. Ти људи чине тај “наш свет” 
који успева “да сачува / своју усправност / и да види / 
сву мрклину / под собом”. Глобални свет је пун неправ-
ди, као и мали свет (“кавез град”), непосредно човеко-
во окружење (“ближњи мрак”). “Заједно се суди / чинио-
цима добра и зла”, пише Дунђин. Човека раздиру “тајан-
ствене слутње”, лута под притиском невидљивих сила, 
између лажи, понижења и “рта поражене наде”. “Тугуј 
земљо / небрањена од опсена”, узвикује песник. На дру-
гом месту објашњава каква је то земља туге и опсене: “Од 
тренутних рана / дечијих повреда / настало је / трајно / 
инвалидно друштво”. А песник не жели да се сврста “у 
друштво / истомишљеника / исто је спорно / мишљење 
зависно”.
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И онај шири свет доима се слично у “следу тиши-
не” Јована Дунђина; “свет је овај / без другога / рода / 
сем разоритеља”. На другом месту каже: “Због немира / у 
свемиру / и ратова на земљи / нестале су / с неба звезде”. 
Ипак, десиће се и “искорак међ звезде”.

Пева песник (стари песник) о пролазности свега: 
“Понавља се учестано / свакодневно / све до ових знања 
/ године успешно троше / посед и приход / све брже / до-
трајава век / не упитан ком градиву / да се посвећује / 
пред залазни / судњи дан / и има ли шта још”. С пуном 
свешћу о пролазности, песник, у тренуцима самопосма-
трања, бележи кадикад и спознају сопствене слабости: 
“Јутрос / кад је песми време / нисам имао снаге / за миса-
оне слике”. А последње речи ове књиге заокружују идеју 
о пролазности: “Успокојен / светски ум”.

“След тишине” је још једна сјајна песничка књига Јо-
вана Дунђина, која мисао о пролазности доводи у стање 
релативности и од читаоца удаљује, поготово кад је реч о 
самој поезији.
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ЗЛАТНО РУНО И  
УМЕТНИЧКА ГУЛАНФЕРИЈА

Књижевно-комерцијалне теме у седмокњижју  
“Златно руно” Борислава Пекића

„Златно руно” Борислава Пекића, фантазмаго-
рија, роман-река, величанствена сага, седмо-
књижје о балканској цинцарској фамилији Ње-

гован Турјашки, слојевито је, компликовано, али и изван-
редно забавно штиво. Благонаклони читалац, читалачки 
мазохиста, уложивши много времена и труда да би про-
читао више од три хиљаде страница (на српском, грчком, 
цинцарском, шатровачком и другим светским језицима), 
на крају ће, са дивним чуђењем, констатовати да се и сам 
писац, познат по свом рударско-топионичарском, самоу-
биственом начину рада, пишући ово дело, силно забављао!

Представљајући се као “хроничар београдске чар-
шије, или скромније, њеног аромунског, ромејског, маке-
довлашког, црновунашког, по српски - цинцарског соја”, 
напомињући узгред да “свето тројство балканске па-
пазјаније” чине Србин, Грк и Цинцарин, Пекић захвата 
широки временски одсек од пола миленијума, са излети-
ма у још дубљу прошлост, све тамо до цинцарских пре-
дака кентаура, на балканско-средњеевропском просто-
ру, где се одвија бурна повест фамилије Његован Турјаш-
ки, суверено влада огромним чињеничним материјалом, 
чије границе растеже и помера према потребама својих 
фантазмагоричних пројекција.

Симеон Цариградски, Симеон Сигетски, Симеон 
Епирски, Симеон Москопољски, Симеон Грк, Симеон 
Лупус, Хаџи Симеон, Симеон Газда и два Стефана (сени-
ор и јуниор) - то су, у првих пет књига, стубови породи-
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це, не сви подједнако чврсти и сигурни, неки чак попри-
лично климави, али ипак незаменљиви у повесном низу. 
“Сви су... били собом заузети. Својим бригама, рачунима, 
шпекулацијама. Свако се једино за лични тефтер старао.” 
Покретачка идеја најжилавијих представника тог наро-
да “божански неодређеног порекла” а “романског јези-
ка и греческе културе” је “мулту порадз” - много новаца. 
Златно руно има нешто друкчији смисао од оног искон-
ског аргонаутског: “3латно руно. Златан идол на обред–
ном пиједесталу Капитала. Непријемчив за утиске. Не-
приступачан људској кореспонденцији.”

У тој вишедимензионално заснованој приповести о 
стицању новца и пратећим појавама провлачи се, у ис-
прекиданој линији, танушан али веома интересантан 
слој симеонских, његованских бритких оцена о писцима, 
књижевности и уметности уопште. Не зна се али се може 
претпоставити да је трговачким газдама књижевно обра-
зовање обогатио и критичке скалпеле наоштрио лично 
писац Пекић, опуштајући се у својој фантазмагоричној 
самоуверености. Ти књижевни пасажи су инспиративни 
и провокативни. У томе нема ничега чудног јер су поје-
дини Његовани и сами били уметници, а писац верује да 
су и остали имали душу: “Сви Његовани су иначе има-
ли душу. Да су је морали куповати, можда је и не би има-
ли. Овако, добили су је забадава, па је, ето, имају. Необ–
ичнији факат беше да су они најчешће за њу и знали.”

ПОЕСИЈА ЈЕ ЗА ЗАМЛАТЕ

По симеонском резону, приче су долазиле са сунцем, 
са истока. “Овде, надомак запада, нису се збивале приче. 
Догађали су се догађаји.” И Хомер је отуд, са сунчане стра-
не, па је баш он први на удару симеонске критике: “Јед–
но је песма, друго историја, а сасвим треће стварност... 
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Премда, разумем ја и Омира што је онако лаго. Шта ће 
човек. Не може у јуначку песму турати паметне речи 
као: шпекулација, консигнација, царинска преференција, 
конто, дисконто, профит и кредит...” Тако размишља Си-
меон Његован (свеједно из којег века). И овако: “...знаш 
ли зашто нема трговца ни у једној старој, јуначкој причи? 
Зато што би трговци одмах питали: посо костизи? Пошто 
ово, пошто оно? Пошто то чувено Златно руно? Шта ко-
шта Лепа Јелена?”

Хомер је још добро прошао. Према писцима новијих 
времена, домаћим (претежно српским), Симеон Његован 
(раније Наго, па Њаго) нема много разумевања и обзи-
ра. Први је на удару Доситеј: “Све је на овом свету рачун! 
И књига, дабоме, али књиговодство, ЛОГИСТИКИ, а не 
КЊИЖЕВНОСТ! СИМЕОН ЊЕГОВАН ЊИМЕ ВЛАДА, 
А НЕ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЧ!”

Јована Стерију Поповића на зуб је узео моћни Симе-
он Лупус, ортак Књаза Милоша (с којим је у изгнанству 
био), ваљда зато што му је Стерија био савременик а и по 
националном пореклу близак. Овако је Симеон Лупус го-
ворио, понекад урлао, уз клетве, псовке и претње:

“Да је тај ваш јебени Стерија икада динар на чар-
шијску памет зарадио, не би таке бесмислице создаво!”

“Гди је тај кусорепи Стерија, ја да му зубе избројим?! 
Гди је зверообразни ауктор? Прдизвек! Хондрокефалос! 
Поркопулос! Пасји син! Пангалоз! Антикрист! Банкроти-
рац!”

“Ако не умеш да пцујеш, караш и кудиш, ниси писац 
него писар. Исторически ћата, Кир-Стеријо!”

Додуше, Хаџи Симеон, син Лупусов, богобојажљи-
ви, високообразовани и пословно неспособни симеон-
ски дисидент, покушава да ублажи симеонско мишљење 
о Стерији (у писму оцу Лупусу): “И најпосле, не знам ко-
лико ћете се Ви обрадовати, а ми смо овде врло поносни, 
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стигао нам је из прека и велики српски драматичар Јован 
Стерија Поповић. А с њиме и друге избеглице из Војво-
дине.” Али, Лупус остаје при своме: “Што си ми за прдиз-
века Стерију јавио да је почаствовао Београд својим па-
тријотским и артистичким присуством, обашка ме обра-
довало. Сад ће имати добру прилику да се још неким со-
чињенијима против нас Ромеја Србима под реп подвуче. 
(За “Кир-јању”, макар из гроба, јебаћу му мајку мајчину!)”

И остали Лупусови савременици, с којима се углав-
ном у Бечу сретао (обично за Милошевом богатом тр-
пезом), почаствовани су симеонским етикетама:

“Кад смо већ код артиста и музења пара, јер то двоје, 
изгледа, иде заједно, Милош је, изигравајући балканског 
Медичија, окупио око себе све најглавније српске умет–
ничке арамбаше, међу којима је најскупљи Хроми Вук, 
Ђура Даничић, Јаков Игњатовић, Љуба Ненадовић - 
род нам преко матере ти Милице - и некакав Радичевић 
Бранко, стихоковац и сукњољубац. Сви они имају крупне 
идеје и ситне паре. Милош их издржава или потпомаже, 
а они му, као да су у најму, из све полтронске снаге гажу-
лирају. Марва лажљива! Јер, иза леђа оговарају га и под–
смевају се његовим простаклуцима, којима, док их чини, 
аплаудирају, у чему предњачи она дртина од Вука.”

И млади Симеон Газда, Лупусов унук, истим их је 
очима гледао:

“За трпезом нисмо били сами. Наакало се all’ grosso 
уметничке гуланферије, о којој нам деда писао. Радиче-
вич, Ненадович и још не знам ко. Роми Вук није био, а 
њега сам једино марио видети... Сад, добро, знам да сам 
други човек, и да би ти такозвани уметници, кроз Јулија-
ну, а и моју жељу да и сам артистом постанем, морали 
бити духовном ми браћом. Али нису били. Нисам их као 
такве осећао, него више као напаст, свраб на кожи. Ника-
ко да их сварим. Нарочито косатог појету Бранка, који се 
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око Јулијане толико мајао да му је сам Књаз морао под–
викнути: - “Мичи се, бре, Бранко, од сопствености Ње-
гована!”” О поезији Газда, сасвим прецизно, каже: “Как-
ва поесија, ма тон Теон? Откуд човеку трговцу - поетич-
ност? Поесија је за замлате.”

А онамо, у Београду, ни богати писац Матија Бан 
није им био за срце прирастао.

Велики Његош велики је третман симеонски заслу-
жио. То је читава студија о лику и делу. Симеон Лупус, у 
писму унуку Симеону Газди, пише о посети Његошевој 
Књазу Милошу. Замолио Владика Књаза да му да 12.000 
дуката “за пушке и џебану”. А Милош не да. Лупуса “жив 
срам појео”, па, да утеши Владику, позове га на ручак. По-
сле му пало на памет да би Владика и од њега те дука-
те могао искати, па му било још више непријатно. Све је 
навртао разговор на “Горски вијенац” и друге чисто књи-
жевне теме, избегавајући осетљива финансијска питања. 
И кад је, у одласку, Владика покушао директно да заиште 
проклете дукате, Лупус је одглумио зујање у ушима. А 
Његош, сирома, шта ће... “Повукао се сместа, као пра-
ви господин. Кад смо се поздрављали, очи му више нису 
биле онако лепе као кад је рецитовао... Никад га више 
нисам видео. А зујање је престало чим су се врата за њим 
затворила.” У својој самоодбрани од претендента на си-
меонске дукате, од тога, како после рече, “црногорског 
безгаћанца”, Лупус је направио симеонску анализу “Гор-
ског вијенца”, цитирајући стихове, уз немилосрдне кри-
тичке коментаре.

Од десетак примера навешћу само један. Симеон 
цитира Његошеве стихове (које преносимо по Вуковом 
правопису):

“Ђе је зрно клицу заметнуло, 
Онде нека и плодом почине - 
Је ли инстинкт, ал духовниј вођа, 
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Овде људско запире познање...”
А коментар гласи: “И моје, Раде! Јер, ако сам те до-

бро разумео, пропинираш да свако ужива плодове сво-
га рада, против чега као велики раденик нисам, али и да 
плод уз зрно остане, да се не отуђује, чиме се уштрбно 
размени добара, трампи, трговини изјашњаваш, а онда 
како мислиш до оних пушака и џебане доћи?”

На сличан начин, трговачком, симеонском секци-
рању подвргнути су и други цитати из славног Његоше-
вог дела. Олакшавајућа околност је што Симеон све то 
није свом госту у лице рекао. Он је то само у својој глави 
контао. Чак је покушао да изиђе на крај и са “Лучом ми-
крокозма”, али се “још грђе провео”. Ништа није разумео. 
А “Горски вијенац”, као, јесте!

Симеон показује и извесну склоност ка теоријском 
уопштавању, као у овој кондензованој естетичкој мисли, 
која се односи на већу половину српских књижевних ст–
варалаца 19. века: “Од Одаџије нема бољег Гомнаџије!” 
Притом, Симеон Лупус кореспондира са својим далеким 
претком из 16. века Симеоном Сигетским, који је био ве-
лики уметник шминкања (такође и педер), па је нашмин-
као мртвог султана Сулејмана Величанственог, у време 
опсаде Сигета, тако да је султан, издалека, изгледао као 
жив те није дошло до расула у турској војсци (или можда 
ипак јесте?), а тај Симеон је рекао: “Опште је познато да 
уметници немају савести. Они су, наиме, говна. Стало им 
је једино до пара и успеха.”

Истина, теоретисањем се више (и на суптилнији на-
чин) баве припадници млађих генерација, из прве по-
лавине 20. века, они Његовани и Турјашки који су, зах-
ваљујући крваво стицаном цинцарском капиталу, стекли 
разне врсте високог образовања (правници, лекари, ин-
жењери, високи официри, политичари, владике, уметни-
ци, комунисти, анархисти итд.) и право да не мисле оба-
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везно трговачки и симеонски, међу којима се нађе и по-
који прави одметник и противник симеонске Фирме. То 
су већ префињена размишљања о књижевности и умет-
ности, с којима се не морамо сложити али их морамо 
респектовати. Бележим неколико примера: 

“Писци, на жалост, не могу да се њушкају са читаоци-
ма да би били схваћени. Сликарима је лакше... Сликар увек 
има бар по једног гледаоца с којим се разуме.” (Леонид)

“Уметност умире зато што нема више чиме да се 
бави. Све је већ описано, насликано, опевано. Нове умет–
ности настају само из нових стања. У ханибалократији 
књижевност би, несумњиво, живнула.” (Федор)

“За монументалну уметност нужан је апсолутни мир 
или апсолутни покрет.” (Др Михајло)

“Ништа се није изменило од времена кад су уметни-
ци били цењени, иако су седели с послугом. Али их ан-
тички грађанин никад није сматрао “луфтикама”. Да-
нашњи их сматра чак и кад на њима зарађује, и потајно 
га збуњује што још увек не седе с послугом...” (Мартин, 
вајар)

“И Нерон је био песник.” (Адвокат Георгије) 

“Ауктор” Пекић је овај сегмент “Златног руна” обога-
тио и навођењем цинцарских народних песама. Једна је 
“Златна плетеница”, која прати древно цинцарско свадбе-
но коло: 

“Ала се, ала, врти коло, 
Хеј, сине Господара, 
Стао си ми, стао на стопало,
Хеј, одабрано момче. 
Не стежи ми прсте,
Хеј, сине Господара. 
Не ломи ми прстење,
Хеј, одабрано момче. 
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Перлице и прстење,
Хеј, сине Господара, 
Сине Господара Царевине, 
Царевине и Анатолије. 
Ала се, ала, коло вије!
Хеј, сине Господара, 
Ала нас, ала прашина бије,
Хеј, одабрано момче. 
Све су нам сукње прљаве, 
Хеј, сине Господара. 
Сукње нам и хаљине,
Хеј, сине Господара, 
Сине Господара Царевине, 
Царевине и Анатолије.” 
У другој песми једни лудују, други дугују: 
“Моја сестра разбацује паре, 
Уместо фустања свилу купује;
Моја доумна хаба своје чари,
Уместо с мужем, с момцима другује; 
Мој наследник празни ми амбаре, 
Уместо да ради, ено га - лумпује! 
А ко плаћа штету, ко сноси цену? 
Ко рачуне измирује? 
Куд ћу, шта ћу, јој!

Домну Цар воли да нам зида,
Уместо грађана, подиже дворове;
домну Министар воли да лудује,
Уместо разбором, туром нам влада;
домну генерал воли да ратује,
Уместо плаћеника, троши ми синове!
А ко плаћа штету, ко сноси цену?
Ко рачуне измирује?
Куд ћу, шта ћу, јој?”
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А кроз цело дело, као својеврсна опомена, провлачи 
се, понавља се древна грчка пошалица (ругалица):

“О Власи, Власи, о Цинцари, 
Ви који се храните говнетом, 
И цркотинама мачјим, 
Ужеглим уљем и сирћетом!”
Фантазмагорија, пекићевски осмишљена књижев-

на категорија (реч која стоји у поднаслову романа), омо-
гућује приповедачу неограничено поље дејства. У једном 
таквом фантазмагоричном размаху, “ауктор” ефектно и 
шокантно представља последњи тренутак земног живо-
та Симеона Лупуса, највећег, најмоћнијег и најокрутнијег 
међу Симеонима. Као последње речи ставља му у уста 
(али тако да само унук Симеон Газда може да га чује) не-
вероватне, анти-симеонске стихове (зашто су ми позна-
ти?), као праведну (у фантазмагоричном смислу) одмаз-
ду поезије над рачуном:

“Ако сутра и дође до Смака, 
Зашто да свету ружан кажеш збогом? 
Зашто на небу, зашто пред Богом, 
Зашто да изгледаш као сврака? 
Не чувај, не стичи блага света, 
Уживај, бацај, троши и воли, 
Кад сутра истече страшна Лета, 
Будимо пијани, мирисни и голи!”

ПЕСНИЧКА ДУПЕЛИЗАЧКА МАРВА

Кад се читалац (с извесним искуством), после више 
од две деценије неодлучности, упусти у авантуру читања 
позамашног дела као што је “Златно руно” Борислава 
Пекића, може му се десити (упркос искуству) да изгуби 
оријентацију, залута и нађе се у чуду (има у Пекића и на-
слов “Време чуда”!). Пекић је велики писац, толико пло-
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дан да није лако снаћи се у његовој библиографији. Поне-
кад није лако ни избројати његове књиге а камоли про-
читати!

Овај читалац (који је помало и писац, један од оних 
залудних који, поред све своје муке, и о туђим књига-
ма пишу), прочитао је најпре “Златно руно” у пет књи-
га, што је (како тамо пише) први део комплета “повести 
балканског гурбета породице Његован Турјашки, чији је 
други део, Црвени и бели и трећи, Градитељи, у припре-
ми”. Негде је прочитао да се “Златно руно” састоји од се-
дам књига, па је, још ошамућен од петокњижне фантаз-
магорије, помислио да су та два наведена наслова у ства-
ри шеста и седма књига. Показало се да књига “Црвени 
и бели” не постоји у новосадској Градској библиотеци, а 
предусретљиви библиотекар је (преко компјутера) није 
пронашао ни у регистрима Библиотеке Матице српске и 
Народне библиотеке Србије. “Градитељи” постоје, али... 
Док је библиотекар “сурфовао” по компјутеру, читаоцу је 
синуло да се Пекић (какав је био!) нашалио и са читаоци-
ма (као и с “уметничком гуланферијом”!) па написао још 
две књиге “Златног руна”. Шта је за њега још хиљаду но-
вих страна!

И тако би! Читалац се суочио са шестом и седмом 
књигом, које су изашле у истој опреми као првих пет, али 
пет година касније (1986). Иста је и она белешка о “фан-
тазмагорији”, све је исто, само уместо пет пише седам 
књига! А цео пројекат се помиње (у посебној пишчевој 
белешци) под новим насловом - “Ромејски прстен”!

Те две књиге са првих пет чине целину, додуше јако 
разливену, али могу се комотно издвојити као две нове 
књиге (нарочито седма), два романа с посебним наслови-
ма. Шесту књигу је могао објавити под насловом “Симе-
он на Двору” а седму - “Ноемис или Посвојче кентаура”.
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У шестој књизи продубљује односе Његована (На-
госа, Њагоа, Накоа) са српским краљевским кућама Не-
мањића, Обреновића и Карађорђевића. Уводи лик но-
вог Симеона, Адријанопољског, мимичара, који у аван-
тури на двору краља Милутина, Дивљег вепра, у вре-
ме венчања са осмогодишњом Симонидом, губи главу. У 
седмој књизи Пекић се враћа изворном миту о Аргонау-
тима, на “симеонски” начин, градећи апокрифну повест, 
као низ парабола, од којих је најупечатљивија она о ос-
вајању власти на “Аргу”, покоравању посаде, неумереном 
властољубљу и паду, с трона, у ништавило. Јунак је Но-
емис, обрнути Симеон, први у низу Симеона, који ће по-
том трајати у свим Симеонима и са смрћу Газде претво-
рити се у црног (с белом белегом на челу) коња Ариона. 
Импресиван је лик Орфеја, песника и певача, као и епи-
зодни лик Хада, господара подземља (доброћудни старац 
који се досађује!).

Пуно је ироније и у овим књигама, али има и доста 
сентименталности, неке личне и породичне патетике (у 
завршном поглављу нарочито, где писац проговара као 
лик романа, као припадник фамилије Његован).

Иако и овде има опаски о књижевности, иако је до-
бар део седме књиге исписан у стиховима по узору ста-
ре грчке поезије (опонашање метрике и стилске орна-
ментике по моделу српских преводилаца), стихова има и 
у шестој (али у српском десетерачком маниру), иако се и 
овде прича о песницима, за тему о “уметничкој гуланфе-
рији” ове две књиге нису релевантне. У међувремену се 
нешто изменило у Пекићевим опсервацијама. Ироније и 
сарказма (у односу на писце и друге уметнике) овде има 
тек у траговима. Али, то не значи да ћемо их занемарити. 
Напротив, оно што је забележио читалац ставља на увид 
јавности.



Књига Живот 41

Приметна је знатно већа равнотежа у супрот–
стављању трговачког (Ноемис - Симеон) и песничког 
(Орфеј) погледа на свет и уметност. Тек понекад се отме 
онај агресивни симеонски глас: “Дупе ме, песниче, за твој 
укус боли!” Ако не гласно, Ноемис (Симеон) барем у себи 
каже: “песничка дупелизачка марва”. А свој став уме да 
изрази и на финији, такорећи академски начин:

“Грчка је пуна камених идола, а ниједне трговачке 
главе. Славе се само хероји, упропаститељи и трошаџије, 
јуначне але и рмпалије. Нигде радници, творитељи, чу-
варкуће, домаћини, газде. Они се презиру. Али се, у међу-
времену, од њих живи. Презиру се и демијурзи-занатлије, 
све што се руком ради, а цени мождана магла. Хироно-
ве умствене доскочице и Орфејеве облачне приче о сео-
би душа.”

На сличан начин и опречно (Орфејево) мишљење 
представља: “Према узвишеном Орфејевом мишљењу, 
благо се уопште није могло поседовати - само користити 
- јер човеку као нешто неотуђиво није припадало, није на 
њему лежало као кожа чије би драње изазвало и смрт чо-
векову. Поседоване могаху бити само идеје, врлине и ду-
шевне особине, од личности неразлучиве, па тако при-
знате као његова једина својина. Све друго што се од чо-
века може издвојити, одузети му, од њега одстранити, не 
може се сматрати трајним поседом, већ само привреме-
ним плодоужитком, слично најму који се не плаћа.”

Тако је, ето, сјајни Борислав Пекић, пишући изван-
редно дело “Златно руно”, уз “помоћ” својих јунака, раз-
мишљао и о самом чину уметничког стварања и пре-
живљавања. Изгледа као да се помало шалио с писцима 
и осталом “уметничком гуланферијом”, не изузимајући 
(ваљда) ни себе, али и са својим Симеонима, трговцима и 
банкарима, трагачима за Златним Руном.
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А да није то можда нешто више од благе шале и вер-
балне забаве? Као могући одговор, цитирам, на крају, још 
једну провокативну мисао симеонског порекла«.

“... једино највећи народни вођи, пророци и уметни-
ци могу да презиру, мрзе, понижавају човека, да га киње, 
кушају и корумпирају, а да изгледа као да им је до њега 
више од свега на свету стало...”
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ПОВРАТАК У САН

Жарко Аћимовић: “КОНДОР”;  
“Стражилово”, Нови Сад, 2001.

Књига поетске прозе Жарка Аћимовића “Кондор” 
је вредно дело у томе жанру и, на неки начин, на-
говештај новог жанра. Аћимовић је досад објавио 

десетак књига песама и поетске прозе.
Технички гледано, то су записи о сновима - нешто 

као дневник или ноћник снова. Песник је током две деце-
није бележио поједине снове, педантно, по датумима. То 
су били стварни снови, који се битно разликују од појма 
песничког сна. После је песник, у својој књижевној ради-
оници, у тренуцима песничких снова, стварне своје сно-
ве груписао у мање и веће целине, дајући им нова, по-
етска значења. Притом се није обазирао на хронолошки 
ред стварних снова, датуми су груписањем испретурани 
и помешани, што овим поетским творевиннма даје при-
вид хаоса коме и јесте место у поезији.

У свом “веселом паклу поезије” (како би рекао Војис-
лав Деспотов) песник Аћимовић, у фрагментарној форми 
записа из снова, размишља о свакодневици, општељуд–
ској и песничкој, о завичајним успоменама, о прошлос-
ти и будућности, о језику, говору и разговору, о слови-
ма и књигама, о презривим погледима знаних и незна-
них, промишља вечну песничку муку о узалудности пи-
сања, успоставља тајанствене нити међу људима који и 
не слуте да су повезани и који то можда никад неће саз-
нати. Пажљивом читаоцу неће промаћи песникови поку-
шаји да сам, већ у тим записима, дефинише своју улогу 
у свету и поезији. У једном сну чује питање (можда соп–
ствено): “Коме треба све то што се пише?” У уводној пе-
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сми (јер овде има снова-песама, правих песама, које је 
тешко подвести под појам “поетске прозе”) под насло-
вом “Уместо почетка” каже: “Знам само да се све одвија-
ло по једном дугом редоследу, од кога су остали тренуци 
ликова и намера у које не смем да дирам”. И закључује: 
“То је само понешто од света - који сам био створио...” 
Уместо објашњења, које је наговештено, на самом почет–
ку, песник тек отвара пут у загонетку. А све су то, ти ци-
клуси снова, заводљиве загонетке. И сам наслов књиге је 
веома загонетан. Зашто “Кондор”? На два места има не-
ких наговештаја. У једном сну, отео се узвик: “Е, мој Ис-
усе, е, мој кондоре...” А на крају књиге каже песник: “Још 
сам жив. Ко је кондор?” Ту се загонетка дефинитивно за-
плиће у неразмрсив чвор. И поново се враћамо, назад у 
сан, већ познатим питањем без одговора: “где почиње 
време, где почиње сан, где почиње смрт”.

Има у овој књизи једна песма под насловом “Фраг–
менти”, која би могла да буде полазна основа за анализу 
књиге у целини. Песник је свестан фрагментарности ст–
варања и живљења. Помиње фрагменте “који су далеко 
од међусобне везе и целине којој су припадали” и затим 
ниже, кроз читаву књигу, заправо фрагменте, појединач-
но, у круговима и циклусима (ширим круговима).

Некад је Исидора Секулић говорила о фрагменту као 
проклетству српске књижевности. Писала је да су неки 
наши значајни писци велики само у фрагментима. Може 
бити да су и неки потоњи наши великани само у фраг–
ментима вредни. Али, не знам да ли баш због таквих пе-
симистичких запажања, фрагмент је временом почео да 
се отима и осамостаљује. Фрагмент је већ, до данас, сте-
као извесну аутономност, а овом књигом Жарка Аћи-
мовића, рекао бих, постао је легитимна књижевна врста 
која још није добила пригодну дефиницију за школске 
уџбенике, а и не треба јој.
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СНЕВАЧ ПЕСМЕ

Жарко Аћимовић: “СТАЗЕ И БОГАЗЕ”;  
ДП “Будућност”, Нови Сад, 2003.

Жарко Аћимовић, и у новој књизи под једностав-
ним али загонетним насловом “Стазе и богазе”, 
доследно исписује песничке ноћне и дневне 

белешке, из снова који се преплићу с јавом и дневних до-
гађаја који подстичу будуће немирне, збуњујуће снове. 
Али, овог пута Аћимовић иде и даље: редукује записе и 
преображава их у песме кондензованог израза, најчешће 
епиграмски кратке иако то нису епиграми (упркос мес-
тимичним иронијским излетима).

Потребно је прецизно описати структуру књиге: у 
првом делу налази се педесет прозних песничких запи-
са а у другом исто толико песама које су произишле из 
записа. Сваки број записа у првом делу одговара броју 
песме у другом делу, и најбоље је читати их тако упоре-
до. Упоредним читањем може лакше да се ухвати нит са-
гласја песникових мисли и недоречених појмова и наслу-
те неоткривене тајне, нејасни трагови доживљаја и при-
гушених емоција. Могућ је, наравно, и друкчији (редов-
ни!) читалачки приступ, али то би била сложенија аван-
тура. Песме у другом делу доимају се као спирално сврд–
ло које се пробија кроз густу масу мисли и примисли но-
сећи са собом само крупније комаде. Из њих се потом ст–
вара нова, још гушћа, више стегнута имагинативно-ми-
саона маса с којом се песник повлачи у свој херметички 
спиритуални замак бесмисла и безвремена.

Аћимовић са светом комуницира у две равни. У пр-
вој су стварни људи, живи или сном оживљени. Једни 
имају име или презиме, или и једно и друго, уз неки нади-
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мак: Боро Човило, Јосип Броз, Светозар Кољевић, Миро-
слав Крлежа, Коча Поповић, Живорад Недељковић, Ра-
даковић, Дане Личанин, Михаило, Којо Шакота. Други су 
само Они. Врло је присутан један Неко. Већином су опис-
но или неодређено представљени: “Неки лекар”, “Добра 
жена”, “Насмејана и добродушна особа”, “познаник изда-
лека”, “неки члан комисије”. А појављује се и песниково 
друго или треће Ја: “Тај у мени”, “Сунце у мени”. У другој, 
језичкој, равни ликови се губе, расплињују, од њих остају 
само трагови у поетској трансформацији снова и ствар-
ности.

“Нико никада не може наслутити чему ће се при-
клонини сан” - каже песник. А на другом месту: “Сан се 
мора поштовати.” Сан има виталну функцију у овој пое-
зији, као и у делима других песника. Оригиналност Жар-
ка Аћимовића је у истрајној, темељној посвећености 
феномену сна. Он није само записивач и површни ту-
мач снова, он је и у сну активан песник, сневач песме, а 
у својој песничкој радионици, на јави, смислено ради на 
редукцији и редакцији сна. Можда би се могло говори-
ти и о конструкцији сна, јер и сам песник нуди такорећи 
техничке изразе: “припрема сна” и “носилац сна”.

Аћимовић је првенствено рефлексивни песник, 
песник мисли, мисли сумње и магловите слутње. У овој 
књизи, као и у претходним, струји мноштво идеја, које је 
тешко издвајати и дефинисати. Све оне чине тајну песни-
ковог света, која се шкрто открива, или се само тако 
чини, јер тајна стално измиче. И као да жели читаоцу да 
помогне, Аћимовић се користи графичким погодности-
ма па неке кључне речи и синтагме обележава на посебан 
начин, обично курзивом. На пример: недоумице, мирна 
мера, далека мера, грешка као потреба, мила памет, сан, 
трагични смисао, реткост времена (гласа), далека ноћна 
веза, дужници забораву, судбински сукоб, варка, недоку-



Књига Живот 47

чива веза, губитак у губицима, двојство у себи, трагање, 
откривање, дивота рушења, равнотежа ћутања. У том 
низу посебно су занимљиве мисаоне опозиције: мир - не-
мир, питања - одговори, некада - сада, знање - незнање, 
дивљење - презирање, могући - немогући, близина - даљи-
на, моћан - немоћан, бесконачност - коначност, јесам - 
нисам, опрез - неопрезност, спорост - брзина, слагање - 
неслагање. Трагом графичке нијансе може се ући у сушти-
ну ове поезије али и даље ће остати много тога неоткри-
веног. Тако је то у поезији: песничка идеја, негована тај-
на, у огољеној форми не би била песма. Понекад песник и 
сам сугерише мисли сличне овом закључку: “Неки чудни 
предосећај - / чиста неизвесност”. Или: “Човек сам себи / 
могући излаз”.

Аћимовић је песник богатог језичког израза. Рас-
кошном лексиком се користи не само за исказивање 
идеја него и за необуздану језичку игру. Мисли се чес-
то губе у тој игри или добијају споредни значај. Поједине 
песме се чак доимају као самодовољна игра залудног иг–
рача у језичкој играоници.

Речи из наслова - “стазе и богазе” - само се на два 
места налазе, у паралелним песмама (под бројем 45). И у 
њима је нека загонетка. Можда, метафорично, указују на 
структуру књиге: у првом делу су “стазе”, у другом “бога-
зе”.

У првом читању чини се да су оба дела књиге у тако 
чврстом јединству да једна целина без друге никако не 
иде. У другом читању изгледа да се први део и без другог 
сасвим добро држи, а самосталност другог дела је, због 
своје херметичности, под сумњом. У неком наредном чи-
тању или прелиставању увиђамо да та подела на први 
и други део и није много важна, јер има песама које се 
држе као самосталне целине, као што је случај с песмама 
под бројем 26 у првом делу (у којој се јавља лик “Добре 



48 Анђелко Ердељанин

жене”) и 36 у другом (у којој се понављају стихови: “ПУС-
ТИТЕ МЕ САМО ДА НЕШТО КАЖЕМ. / У стању сам да 
убијем / да вам докажем / шта је истина”). Оне су се не-
како “одметнуле”. Издвајају се својом експресивношћу. А 
нису једини такви примери.

И ликовно решење насловне стране открива нешто 
од метафоричног значења наслова. А могло би се рећи и 
да је у ликовном сагласју са песниковим челом на клапни.
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ПРАЗНИНА И ТЕГОБА

Жарко Аћимовић: “МОРСКА ГРАМАТИКА”; 
“Дневник”, Нови Сад, 2005.

Већ неколико деценија Жарко Аћимовић запи-
сује снове и исписује песме-снове. Оно што сања 
или му се чини да сања педантно описује и интер-

претира. Замишљамо заправо да песник целог живота 
(или бар у зрелим годинама) уредно води дневник сно-
ва, који бисмо могли назвати и ноћник, којем се повре-
мено враћа, издваја тематски и мотивски блиске целине, 
саставља збирке, песничке албуме, снове преноси у пес-
ме, у сировом стању или модификоване, редиговане и 
подређене оригиналној поетици и, рецимо, “морској гра-
матици”.

Присуство снова у поезији, у уметности уопште, није 
ништа ни ново ни ретко. Многи су песници у сновима 
живели, сновима се заносили, у песме их уносили, сно-
ве на различите начине тумачили и на јави их поново до-
живљавали. Читаве библиотеке би се могле саставити 
од књижевних дела пуних снова. Нема поезије без сно-
ва... Присећам се, насумце, Бранковог рибарчета и њего-
вог сна, Лазине песме “Међу јавом и мед сном”, Змајевих 
“Снохватица”, народне изреке “Сан је лажа а Бог је исти-
на”... Падају ми на памет, ових дана прочитани, стихо-
ви Вујице Решина Туцића: “Снови су постали стварност. 
/ Да ли су у праву?” И из друге песме: “Снови нису ва-
жни, / они нису живот.” Такође, ових дана читам изврсну 
прозу, и код нас популарног, Антонија Табукија “Снови о 
сновима”. Табуки измишља туђе снове, углавном песнич-
ке, али и једне митске личности (Дедала) и једног компе-
тентног “тумача туђих снова” (Фројда), полазећи од ст–
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варних животних (биографских) појединости... Много-
бројне су могућности књижевног обликовања снова.

Али, Жарко Аћимовић је посебан случај. Пишући о 
сновима, сопственим стварним сновима, он је изградио 
специфичну поетику. Аћимовић није обично залудно ту-
марало по тескоби сна, он је неимар, сневач песме и, ис-
товремено, зависник од снова, вазда зачуђен пред тај-
ном сна. Он ствара, сањајући, самородне песничке запи-
се, који измичу уобичајеном теоријском одређењу. Знамо 
их већ из претходних књига, посебно новијих - “Кондор”, 
“После круга”, “Стазе и богазе”, “Камене песме” а налазимо 
их и у најновијој, под (као и увек) загонетним насловом 
“Морска граматика”.

Читаоци који нису читали раније књиге Жарка Аћи-
мовића тешко ће схватити да је и овде изабрана поезија 
снова. У поређењу с другима, ова књига је помало скри-
валица: речи сан и сањати помињу се само два-три пута, 
а само у једној песми (пренесеној из једне раније збирке) 
очигледно је да се догодио сан. Али, иако је, у овој књи-
зи, сан (чини се, свесно) прикривен, читалац ће морати с 
њим да рачуна, мораће да се сам досети, да открије замку, 
иначе неће ништа разумети.

У овој књизи су смештене песме које имају страсну 
везу с песниковом животном професијом. Аћимовић је 
познати гимназијски професор, који је у тајне и лепоте 
књижевности упућивао многе генерације новосадских 
ђака (од којих неке поименце помиње у својим песмама). 
У школи је стицао огромно педагошко искуство и прено-
сио га другима. Али, рад у школи је битно утицао и на 
песников живот, на његову свест и подсвест и, како ви-
димо у књигама, на песникове снове. Готово сви ови лир-
ски записи, у књизи “Морска граматика”, произашли су 
из снова о школи, осим неколико последњих, који су с 
претходном целином, мора бити, у некој друкчијој, рекао 
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бих, космичкој вези. А снови песникови и иначе су у не-
кој недокучивој вези са космосом. Кадикад су чак и опи-
сани пејзажи сна налик Месечевим пејзажима, са поне-
ким (као украсним) земаљским детаљем.

Чудновата је школа “Морске граматике”. Доима 
се као неки уклети дворац из заумне сфере, у коме де-
лују тајанствене силе које (по врлудавим законима сна) 
мењају људска обличја, језик, идеје и поглед на свет, као и 
временске, просторне и биолошке појмове. Под дејством 
тих сила и она сама се преображава и јавља у разним об–
лицима (рецимо, школа-пољана). У песмама-сновима, 
у школи и око ње, појављују се кадикад нестварни, не-
познати ликови: а чешће стварни: ученици, наставни-
ци, ђачки родитељи, портири и, лик који се више пута 
јавља, “познати књижевник”. Понекад су карикирани, по 
већ знаним ћудима сна. Уз њих је готово увек, често као 
главни лик, сâм песник, али у разним “улогама” - и као 
наставник, и као збуњени ученик, и као саветник, и као 
песник.

Пресне снове, сновиђења и снохватице прати једна 
(местимично испрекидана) линија са рефлексивним на-
бојем, која овај песнички материјал чини поезијом недо-
речене, наговештене смислености. Разноврсни су ти ми-
саони наговештаји, а понајвише потичу из духовног не-
мира, менталне несигурности и егзистенцијалног стра-
ха. Понекад песник и сам тачно (иако несвесно) описује 
стање сна: “Мучила ме празнина и тегоба које су се на-
изменично смењивале.” Дакле, празнина и тегоба. Тога 
има пуно у овим песмама, обично уз мало нејасног стра-
ха. Занимљив опис немира, несигурности и страха нала-
зимо у песми “Зборница”, у другој половини песме: “Када 
сам поново покушао да се попнем, / уместо степеница, 
/ указале су се високе мердевине, / па сам тражио заоби-
лазни пут.” Дугогодишња психичка оптерећеност шко-
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лом угнездила се у песниковој подсвести у толикој мери 
да нема места чак ни за такве страховите догађаје као 
што је било бомбардовање. Песник сања школу и онда 
кад око њега, и свих нас, падају бомбе и крстареће (“па-
метне”) ракете. И после свега, као узгред, додаје, некако 
филозофски (а у сну): “И школа је нестала у бесконачно-
сти као и све друго што се сања и брзо прелази у ништа.” 
И песма “Морска граматика” последица је неког немира, 
забринутости песника (професора) што ће, поред свега, 
морати да предаје и “морску граматику”. Наравно, ова-
ко потенцирану, у наслов издвојену синтагму схватићемо 
као метафору, а односи се на језик, на дубине, поноре, ле-
поте и страхоте језика.

И поред очигледног труда да дисциплинује емоције 
и потисне интиму, нека песникова осећања (или пре: ду-
шевна стања) јасно се разазнају. То је пре свега осећање 
страха, које смо већ поменули, али треба истаћи посеб–
ну врсту страха, коју запажамо у овој поезији. То је страх 
од незнања и, с друге стране, страх од педагогије, од педа-
гошког банализовања знања, уметности и живота.

У мисаоном слоју, у наговештајима мисли, има за-
нимљивих, понекад духовитих исказа, који нису плод 
свесног размишљања. Попут ових:

“Говори као што трава расте.”
“У духовним вежбама 
морамо изговорти једну реч -
која ће бити присутна
у свему што радимо...”
“Све је само у теби као што је све у камену.”
“Захвали сам себи и склизни у се.”
“Гледам себе (у теби) и смејем се.
Ипак, нисам то ја.”
“Овде возови не полазе са станице.”
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То су карактеристичне мисли из сна. Оне могу бити 
предмет какве стручне психоанализе, али ми их прихва-
тамо само као стихове, само као поезију.

Свет снова је, потврђује и ова збирка песама, веома 
подстицајан за поезију, можда и више од стварног све-
та, за који Жарко Аћимовић каже - “свет кога се нисам 
сећао”.
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ДУБИНЕ ПОЧЕТКА

Жарко Аћимовић: “ГЛАДНЕ ГЛАВЕ”; 
“Тиски цвет”, Нови Сад, 2005.

Песме у књизи “Гладне главе” Жарка Аћимовића 
(1931) настајале су током четири и по деценије. 
То видимо из напомене на крају, а и из целе књи-

ге, јер су песме обележене датумом постанка, као и у дру-
гим књигама овог писца. Аћимовић доследно исписује 
датуме. Они су већ некако срасли с песмама, као обавез-
ни последњи стих (или: стих фуснота). Датуми означа-
вају време постанка песме или сна који је покретач пес-
ме. Њима се песник везује за простор и време, иако му је 
обично космос простор а вечност време.

Несумњива је оригиналност Аћимовићевог песнич-
ког израза. Оригиналност, наравно, није, сама за себе, 
неки квалитет, али јесте у комбинацији с другим вредно-
стима. Аћимовић се не уклапа ни у традиционалну ни у 
неку од авангардних поетика. Он има посебну поетику, 
пре свега у погледу форме, а затим на мисаоном плану. 
Највеће вредности његове поезије су у трагалачком на-
пору на откривању могућности језика и тајни постојања 
људског бића између пресне стварности, ништавила и 
језика.

Овом књигом се, како сам каже, “аутор одужује на-
слову “Гладне главе”, који није објављен као прва књи-
га”. Песник се, дакле, враћа свом поетском почетку, што 
нам казује и првом, другом и још неким песмама. Реч је о 
почетку с речима, о дубинама почетка, у којима је тајна 
свега што се одувек дешавало, што се данас дешава, што 
ће се догодити у будућности, у бесконачности. Тај више-
деценијски низ песама (који није праволинијски, него 
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кривуда, враћа се и лута) означава, на известан начин, 
линију живота или бар песничке зрелости.

Песме Жарка Аћимовића понекад су само формал-
ни препис сна, сирово месо песме, шкољка песме, а пуна 
песма се назире између речи и редова. Али, чешће, у јед–
ном од тих облика, искрсне стварна песма, довршена, не-
зависна од сна, несанице, јаве, повода и датума у песни-
ковом записнику. Такве су, рецимо, песме: “Неки прило-
зи и остале врсте речи”, “Уместо прве песме”, “Време жи-
вота”, “Бесконачност”, “Точак света”, “Мајстор који ис-
терује сунце из станова”, “Руке”, “Сутјеска”, “Косово”, “У 
звуку страшног постања”, “Молитва” и многе друге.

Огромна је песникова запитаност пред магијом по-
стојања. Ове песме су пуне питања: Ко сам Ја? Где је по-
четак, мисао? Ко смо ми када трају кости, звуци, споме-
ници? Ко коме говори? Када увелико мине дан, како ћу се 
вратити у претходну ноћ, која је стигла у све моје ноћи? 
Хоће ли ово мало сломљене ноћи ујутру закаснити? Кога 
зовем кад ћутим? Где ми је кућа? Ко су ловци и шта лове? 
Ко лови њих? (Сетих се Настасијевића: Лове, а уловље-
ни.) Нижу се питања: Какав мир (немир)? Какво знање 
(незнање), присуство (одсуство)? Чији су то прсти уме-
шани у време које се још није збило? О, ви камени људи, 
јесте ли ви људи? Где је почетак када нестане време? Где 
слушати Бога када се стапају елементи као гласови и како 
живети у кући у којој се одувек живело? Питања мутна и 
тешка, одговори се једва назиру.

Одговоре песник покушава да нађе у речима, у јези-
ку. То наслућујемо по стиховима: “Реч ми се не да и тако 
ме чува”, “све је еволуција дозивања”, и другим. Тражи их, 
најчешће, на прелазима између сна и јаве, између ноћи 
(мрака), светлости и, опет, језика. На једном месту каже: 
“светлости звука светлости су ума”. А последњи песнич-
ки запис у овој књизи после песме “Молитва”, а под на-
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словом “После молитве”, гласи: “Ако су каснији сно-
ви муњевито излазили из памћења, нестајали су у под–
свести света да мирују и да се прегоне док ме поново 
нађу.” И тако се песник, кренувши из дубине почетка, на-
шао на новом почетку. А је ли можда тражење новог по-
четка несвесно скривање краја?

Много је тога несвесног у овој поезији. Да би се дос-
пело до песниковог сопства, то јест јединства свесног 
и несвесног дела личности, није довољна само естетска 
анализа, потребна је, верујем, и дубинскопсихолошка. 
Верујем, кажем, јер (по Јунгу) верујем значи не знам. Наш 
јунговац др Иван Настовић написао је дубинскопсихо-
лошке студије о Десанки Максимовић, Лази Костићу и 
Иви Андрићу, полазећи од материјала који је по много 
чему сличан песмама и сневачким записима Жарка Аћи-
мовића.

Лаички наслућујем веома занимљиве резултате ду-
бинскопсихолошке анализе овог песника. Широко под–
ручје за такву анализу представљају пре свега разновр-
сни снови, загонетни, пуни апсурда, а (по Фројду) “сан 
може бити паметан кад се претвара да је апсурдан”. Ова 
поезија изазов је и за препознавање аниме, а анима је, 
по Јунгу, архетип (то јест праслика, праузор) свих жен-
ских психолошких тежњи у мушкарчевој психи, односно 
женски аспект мушке психе, чији је први носилац мајка, 
а могу бити и друге жене (сестра, кћи, супруга, љубавни-
ца, колегиница). У стиховима ове књиге често наилази-
мо на жене: “Црне (лепе) жене”, “Она је намерно мирна”, 
“Сусрео сам колегиницу с кћерком”, “тече река (девојка)”, 
“жена којој је говорио”, “две жене које сам два пута срео”, 
“мајсторова жена”, “У непознатој планини изгубио сам 
сестру (девојчицу)” (у песми “Сестра”), “мајка ме само 
упитала”, чак жене с именом: Нада, Ковиљка... Итд. Има 
у овој збирци и песама у којима се осећа нека збркана 
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кафкијанска ситуација ( “Некадашњи друг”, “Моћник”, 
“Банда”, “Луда”, “Лудаци”). Понекад се чак чини да сне-
вач, неки њему блиски људи, неке “гладне главе” ударају 
у зид аутизма.

Све су то елементи за дубинскопсихолошку анализу 
не само индивидуално несвесног него и колективно (“у 
подсвести света”) и фамилијарно несвесног, што би сва-
како помогло читаоцу у разумевању мисаоно слојевите 
поезије Жарка Аћимовића. Наравно, она се може и без 
тога разумети или бар с разумевањем ишчитавати.

Рекао бих, такође лаички, сликовито, да нам песник, 
овде, у књизи “Гладне главе”, пружа своју душу као на та-
цни, али ми је (душу!) још не видимо. Оно што је видљи-
во то су њени словни облици, симболи, речи и стихови. 
Укратко - поезија. То је поезија парадокса, па и апсурда, 
вибрација стрепњи, растрзаних мисли које лутају, вазда, 
између хаоса почетка и маглуштине краја.

Дубока је дубина почетка. Каква ли је тек дубина 
краја?
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НЕКИ ДУБОКИ САН

Жарко Аћимовић: “ПЛАНЕТА С РОГОВИМА”; 
“Дневник”, Нови Сад, 2008.

Истрајава новосадски песник Жарко Аћимовић 
(Петровац, код Ђаковице, 1931) у својој ори-
гиналној поетици, која се ослања на снове и са-

мосвојно (и својеглаво) животно и књижевно искуство, 
из године у годину, из књиге у књигу. То потврђује и 
књига “Планета с роговима”.

Сан је и извор и оквир ове поезије, иако она не при-
хвата урамљивање и покушава да пробије сопствену хер-
метичност. Такав је њен природни процес настајања и 
трајања. Наводим синтагме, одломке стихова, па и целе 
стихове, који документују тврдњу о пресудном значају 
сна (и у сну и на јави) у поезији Жарка Аћимовића: у сну 
се појавила; она из сна; ако се у сну именују; да нисам от–
ворио сан; да ми се јавља у сну; дође ми у сан; уснио сам; 
чак је и сан умањивао бедника; Празан је град и у сну и на 
јави; супротности у сну; претходни сан; двојство снова; 
мокар из сна; ноћашњи сан; прелазак из сна у јаву; упао 
сам у сан и поновио мучење; побегао у сан неко из сна; 
после далеког сна... и још даље јаве; пре видео у сну него 
на јави; у сну сам рекао; таква потреба у сну; да је сан био 
у праву; трагови ноћашњег страховитог сна; размишљао 
о вези сна и јаве; под утицајем смелости уснио сан; разго-
варао у сну; неки дубоки сан; ако покрене сан; неће сања-
ти исти сан; Уснио сам себе као малог пса, који неће моћи 
да порасте; ја бих, ипак, волео да сам сањао орла; мисао 
може прећи у сан, а у сну је све могуће; у сну бића; оба-
везно сањам; јер их сан неће; коначно дође у сан; у сну... 
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терала освету до гроба; Све је, пред саму зору, решио сан. 
Итд.

Сан је везивно (градивно) ткиво свих ових песама, 
од којих многе и не личе на оне творевине које се обич-
но сматрају песмама. Овде је реч о некој врсти духовне 
грађевине. Жарко Аћимовић је песник-неимар, архите-
кта самоће. Своју усамљеничку свакодневицу песнички 
гради и дограђује, стрпљиво и педантно, и даје јој виши 
смисао. Дограђује описом снова, сусрета у сновима и, по-
сле снова, на јави; размишљањима о свему сањаном и до-
живљеном, о недоживљеном у стварности и доживљеном 
у фантазији и сновима. У томе наизглед зачараном кругу 
а заправо свесно (или полусвесно) изграђеном амбијен-
ту појављује се мноштво људи, живих фигура и силуета, 
стварних, сањаних и измишљених ликова, који, сви ску-
па, насељавају огроман простор песникове усамљеничке 
грађевине.

Није то самоћа у баналном или у психолошки струч-
ном смислу. Не ради се о потуљености, изгубљености, 
отуђености. То је, рекао бих, активна самоћа, у којој 
усамљеник одржава сталне и сложене контакте са мно-
штвом живих и мртвих, стварних и нестварних људи, ка-
дикад утвара, стварајући поезију. Песник ту, са својим 
“подстанарима”, покреће многа филозофска питања (чес-
то замршена и нејасна) и расправља о њима. Наслов књи-
ге “Планета с роговима” истовремено је и наслов једне 
песме, у којој се налази више тих питања. Једно, рецимо, 
гласи: “Шта је смисао пута и смисао живота” (без знака 
питања, као да је питање истовремено и одговор). Гово-
ри о вечности (“ембриону вечности”) и пролазности, о 
супротности света, о неизвесности и неиздржљивости, о 
равнодушности као коначном крају, о достојанству “теш-
ког и мирног смисла”, о заблудама, о свакојаким мисли-
ма и примислима. Има ту, да се поиграмо насловима ста-
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ринског теоретичара, и “певања и мишљења” и “реално-
сти у поезији”. Али и, много више, надреалних примисли 
(конотација!), понекад апстрактних до неразумљивости. 
На једном месту песник се пита: “Да ли је људски редо-
след нестао у првобитности?” А читалац се пита: Шта је 
уопште људски редослед, шта је првобитност? Или, на 
пример, песник (наивно) пита: “Како се слуша неизвес-
ност?” И, као да наслућује недоумице збуњеног читаоца, 
једноставно констатује: Све је у накнадним питањима 
на која ми нико не одговара. “У песми “Ембрион вечно-
сти” (наслов је, иначе, духовита метафора) песник каже: 
“Није ми преостајало ништа друго него да смирујем своје 
време.” И даље: “... јер се ембрион вечности предаје само 
срећницима.” Аћимовић често говори (пева) о вечности, 
али има и песму “Привид вечности”, а у песми “Бекство 
у животно дело” синтагма животно дело (замена за “ем-
брион вечности”) има помало ироничан призвук.

Иако, на моменте, поезија Жарка Аћимовића делује 
застрашујуће озбиљно, понекад зазвучи патетично, она 
је заправо велика игра, пуна изненађења и чуђења. Неке 
песме већ својим насловима упућују на игру: “Игра”, “Дух 
игре”. Игре је највише у тим многобројним питањима без 
одговора, за која се и не траже, одговори, јер су питања 
провокације. Песник се поиграва и сопственом сујетом, 
помињући своје претходне књиге - “Слушајући трајање” 
(седам пута), “Нека тамна сила” (пет пута), “Стазе и бо-
газе” и “Састав упитника” (по једанпут) - и личности с 
којима (у сну) разговара о књигама и којима пише посве-
те. Он сања и своје књиге, јер су и оне “станари” (не “под–
станари”) самотничког храма. И то је део игре.

А игре има и у форми. Већина песама и песничких 
записа, и у овој књизи, опире се формама познатим у те-
орији књижевности, иако има и песама које би се могле 
уклопити, а такође су добре, чак, и најбоље у књизи: пре 
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свих “Птице”, а затим “Чекао сам себе”, “Ја (без речи)”, 
“Путник”, “Помисао (мисао)” и друге. Необична је упо-
треба заграда, као и наглашавање курзивом, што такође 
асоцира на игру. Такође и - уписивање датума (књига је 
пуна тачних датума, који се ваљда односе на време снова 
и записивања). Ипак, највећа је игра она суштинска: игра 
речима и мислима. Понекад се игра протеже кроз неко-
лико песама у низу: “Повремене помисли (убрзане по-
мисли)”, “Паралелне помисли”, “Случајна и безразложна 
помисао”, “Троструке (дугогодишње) паралеле”, “У сил-
ном размишљању (чекању)”. Али, и то је само део дужег 
јединственог низа песничке игре. Понекад, чак, у жару 
игре, песнику се отме оваква мисао: “И ја сам саучесник 
са вишом силом”. Понекад... И о томе “понекад” се нађе 
стих: “О, понекад, како си трајно понекад!”

И, ето, на крају, опет се јавља помисао (примисао, 
мисао, немисао) о трајању. Трајање подсећа на вечност, 
односно “ембрион” и привид вечности. А то је поезија!
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УЗАЈАМНО ЛЕЧЕЊЕ ЛУДИЛА

Брана Црнчевић: “ЗЕМЉА НАДИМАКА”;  
Издавачки графички атеље “М”, Београд, 2005.

Чудесан је и чудовишан свет “Земље надимака”. 
Није реч само о тзв. нашој земљи, него о планети, 
али ми смо, нормално, у центру збивања.

“Земља надимака” Бране Црнчевића је фантазмаго-
рични сатирични роман, мање црнчевићевски забаван, 
више орвеловски суморан. Црнчевић је ту Орвел уназад. 
Ова књига је сатирични осврт на 20. век и прве године 
новог века, на оно што нам се догађало а још не верујемо 
да се догодило. Само, Црнчевићев поглед на свет је здра-
вији од Орвеловог. Орвел је пројектовао одвратну будућ-
ност, имајући у виду источну (стаљинистичку) полови-
ну света, а затим је пројекат, мимо Орвелове воље, пре-
узео Запад, изневеривши Орвелову полазну идеју уто-
лико што пројекат (уживо и умртво) примењује на целој 
планети. А Црнчевић прича о прошлости, која нам се и 
данас догађа. Зато је Црнчевић овде, упркос елементима 
фантастике, реалистички писац.

Иза наслова се бечи историјска истина: светом вла-
дају надимци (глобално и локално). Најмоћнији надимци 
обично имају и алтернативне надимке. Ево тих надимака 
из Црнчевићевог романа: Паук (Сироче), Жуков, Свитац, 
Зуза (дупенце), Сова (куросекачица), Гица, Шева, Зврк, 
Ћирило и Методије (атеисти), Ловац, Класик, Сирће, 
Седмица, Шваба (млади тајкун), Стаљин (Коба, Пссст), 
Лењин (Балзамовани), Тито (Валтер тј. “два Валтера без 
премца”, Спиридон Мекас, Чеда, Прдоња), Портрет (“Го-
тов је!”)... Неки од њих су веома познати историјски на-
димци.
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Ово је роман сложене структуре, могло би се рећи - 
роман с још једним романом унутра. Један писац (Паук) 
је купљен тј. добро плаћен да напише роман за пребо-
гатог тајкуна Жукова (откуд тајкун у српском језику, 
одакле је приспео, оца му пољубим?!), који ће преузети 
ауторство, да би (не као тајкун него као писац) освојио 
ћудљиву руску лепотицу. Писац прерађује рукопис који 
му је ујак на самрти поклонио. У једном слоју Црнче-
вићевог романа пратимо како и зашто настаје купљени 
роман, у другом читамо шта су ујак и писац Паук напи-
сали за тајкуна, а много тога се догађа у рукавцима та два 
основна слоја приповедања. Иако писац пише на ком-
пјутеру, служи се старинском техником грађења радње, 
цитирањем писама и писане грађе (из ујаковог кофера). 
Све то скупа је изванредно замршено. Преплићу се ис-
торијски догађаји: совјетска револуција и убиство Рома-
нових, Стаљинове чистке и играрије с људским душама 
(а иначе је Стаљин, измишља један од писаца, обожавао 
“Сеобе” Милоша Црњанског!), светски ратови, југосло-
венски Голи оток, успон и пропаст “Валтерове државе” 
(“Валтер је... био само црв којег је Коба научио да лети, 
Коба је веровао да Валтера може, кад му је воља, прет–
ворити у птицу која пуже..!’), бомбардовање Србије, па 
све до “демократских” преврата и преокрета на почетку 
21. века у Београду, Кијеву, Багдаду... С тим догађајима су 
повезани и лични доживљаји поменутих и других нади-
мака, а неки надимци имају кључне историјске позиције.

“Најмоћнијим надимцима свет дарују криминалци и 
револуционари”, писао је ујак Данило Ружин (а преписао 
нећак Паук за “писца” Жукова). “Сродност та два зана-
та, макар и са великим закашњењем, доказују историја и 
литература, а у тај посао радо се меша кућна помоћница 
књижевности, горопадна фељтонистика. Надимци вла-
дају земљом и подземљем.”
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Веома је важна улога екипе психијатара (Гица, Сова, 
Шева), која је такође под контролом Жукова и његових 
људи. Сова, Американка српско-мађарског порекла, по 
целом свету (па и у демократској Србији) отвара пси-
хијатријске клинике које су заправо “обавештајна кор-
порација која производи и продаје вирус демократије”. 
Метод лечења у Совиним клиникама, који се своди на 
узајамно лечење пацијената и њихових психијатара, дао 
је у почетку одличне резултате (јер су сви скупа бива-
ли све луђи!), али је трагично пропао (заједно са Совом 
и “терористом” Селимом) у Ираку, где се више верује у 
дејство експлозивних направа.

Узајамно лечење лудила провлачи се свим токовима 
радње у роману “Земља надимака” (роман у роману зваће 
се “Тата Че”). Сви су ту, на свој или усвојени начин, луди 
а, по мишљењу Паука (или ујака), наши лудаци су по-
себан сој. Па то заправо и јесте, без обзира на све исто-
ријско-географске широке захвате, пре свега књига о на-
шем лудилу.

Роман је, у извесном смислу, парабола о фанатизму, 
о неколико врста фанатизма: стаљинистичком (руском и 
југословенском), освајачком (америчком, империјалис-
тичком), тајкунском, психијатријском, сексуалном, на-
ционалном, расном, класном итд. За сналажење у том ха-
осу фанатизма неопходно је и мало сатиричног фанати-
зма, а њега у Бране Црнчевића има у изобиљу.

Пошто се у роману пише роман, тј. догађа се књи-
жевно стваралаштво (а и плаћа се), Црнчевић је иско-
ристио прилику да рекне неку и о књижевности и јези-
ку. Уз ироничне дигресије о писцима и критичарима, со-
цреализму и постмодернизму, Црнчевић се, индиректно, 
наругао владајућем укусу издавача и читалаца, пишући 
и сам оно што читаоци воле - о великим и замршеним 
светским тајнама и компликованим родословима (ко је 
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чије дете, ко је чије копиле) у којима се мешају измиш-
љене и стварне везе познатих личности са непознатима и 
њиховим прецима, потомцима и надимцима.

А ваља упамтити и размишљање једног надимка о 
српском језику (чији надимци већ постоје у уставима су-
седних држава): “Стране речи и појмови умножавају се у 
српском језику као бела крвна зрнца и прождиру домаћу 
реч, све малобројнија црвена крвна зрнца... имунитет 
српског језика слаби, речи умиру у књигама, новинама, 
на телевизији и на радију; здраве речи чују се само у пија-
ним разговорима по кафанама, тамо је српски језик про-
теран да немоћно банчи, псује и проклиње. Знате ли шта 
је реч транзиција? То је... теретни воз који у фургонима 
носи убијене српске речи да их негде закопа. То је језич-
ки геноцид. Шта су речи љубав, завичај, брат, пријатељ 
и отаџбина, него подстанари речи транзиција, све су те 
речи присиљене да умру ако у рођеној земљи не плате 
станарину новим господарима. Данак у крви је ситница 
према данку у језику!” И ту је реч о некој врсти лудила. 
Може ли се излечити методом узајамног лечења?
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ТЕСКОБНО ЛЕБДЕЊЕ 

Раде Томић: “ГОДИНА 5000.”;  
Књижевни клуб “Бранко Миљаковић”, Књажевац, 2004.

Песничко дело Радета Томића (1934-1985), који је 
за живота “низом прикривених манипулација и 
добро познатих игара прећуткивања, био... бачен 

у сенку” (В. Р. Туцић), имало је и има и данас поштовао-
це и читаоце којима је блиска његова поетика. И ево, по-
водом 70. годишњице рођења, појављује се спомен-књи-
га под насловом “Година 5000.” са изабраним песмама из 
објављених збирки и заоставштине, у издању Књижевног 
клуба “Бранко Миљковић’’ из Књажевца, који (путем ме-
моријалног конкурса) негује успомену на Радета Томића 
(рођеног у Папратни код Књажевца). Избор је приме-
рен субјективном доживљају (приређивач је песникиња 
Татјана Цвејин), али довољно информативан и илустра-
тиван за сагледавање суштине овог песништва.

Иако је Томићева поезија у несагласности са тра-
диционалним схватањима, у његовом случају ипак има 
смисла истовремено посматрати живот и стваралаштво. 
Тескобна младост (у источној Србији и средишњем Ба-
нату), спутавана безначајном службом ради одржавања 
голе егзистенције, трагање за сопственим идентитетом у 
урбаној средини (Нови Сад), несналажење у осигурању 
будућности породице (којој је искрено привржен, а мо-
рао је да је остави у Бретањи, у Француској), тумарање 
по зверињаку књижевних “интересних сфера”, све је то 
оставило видљивог трага у његовим песмама, пре све-
га у карактеристичној трагично-ироничној интонацији, 
у ишчашеном погледу на свакодневицу, окружење, па и 
само песничко стваралаштво. Већи део живота Томић је 
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провео у “неутешном самотништву”, нарочито у позним 
годинама, са повременим наглим излетима у тзв. спољни 
свет у коме се увек несигурно осећао. Време је повећава-
ло несигурност и доносило нове страхове. Критичари су, 
касније, тумачећи његову поезију, поступно и посредно 
указивали на ту везу животне стварности и песничких 
домета. Док, рецимо, Јовица Аћин наглашава “уравно-
тежене комбинације неке нежне ироније и меланхолије”, 
а Вујица Решин Туцић истиче песничко бунтовништво 
(које мрви у прах “линеарност традиционалне поезије”), 
Милош И. Бандић даје комплетнију (иако не свеобух-
ватну) дефиницију: “... извесно тескобно лебдење, неспо-
којство одласка, неучвршћеност у егзистенцији којом се, 
од самог песничког почетка, непатетично слути смрт”.

За прихватање поетике Радета Томића битно је раза-
знавање два паралелна (углавном компатибилна) проце-
са: мистификовање света песника (као људских бића) и 
демистификација песничког стварања. И у овом избору 
има песама у којима су знана песничка имена у функцији 

речи, стихова, песничких слика и симбола (најбољи при-
мер је “Песма о кенгурима”), у којима песници из стања 
физичких (и духовних!) бића прелазе у стање митолош-
ких бића. Има такође песама које (и директно и посред–
но) разграђују окоштале књижевне теорије, песама које 
се представљају као голе животне чињенице.

Потписник ових редова имао је задовољство да лич-
но познаје Радета Томића, да сарађује с њим у неком (не-
књижевном) послу и да присуствује (за многе невероват–
ном) чину настанка појединих песама. Сећа се, на при-
мер, песама “Рипо господина шешира пардон шешир 
господина Рипоа” и “Песма о писаћој машини” (којих, 
нажалост, нема у овом избору), које је Томић написао за 
канцеларијским столом, усред тзв. радног (чиновничког) 
времена. Говорио је наглас стихове и куцао их у маши-
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ну, повремено би се насмејао (кратким, звонким, пома-
ло хистеричним смехом), а кад би завршио, извукао би 
театрално папир из машине, рекавши (опет кроз смех): 
“Знаш, песма је оно што избунцаш!”

Наравно, није све у тој реченици, која звучи као 
исхитрена досетка. Поезија Радета Томића је слојевита, 
често недокучиво апсурдна, тајновита, језички разигра-
на, у парадоксалном заносу, изванредно маштовита, ми-
саоно провокативна, у шта се лако можемо уверити чи-
тањем само неколико (антологијских) песама из овог из-
бора: “Сувишни лептири”, “Омиљено место”, “Дакле, по-
стојали смо”, “Слатки врх”, “Година 5000.”, “Ливење звона”, 
“Ево ме пред лицем света”, “Пловидба”, “Песма”.



Књига Живот 69

СЛАДОСТРАСНИЦИ ЛУТАЊА

Вида Огњеновић: “ПУТОВАЊЕ У ПУТОПИС”;  
Градска народна библиотека “Жарко Зрењанин”, 

Зрењанин, 2004.

Чудан је пут настајања (који разазнајемо читањем) 
путописа “Путовање у путопис” Виде Огњеновић: 
од ироничног одбијања пријатељских сугестија да, 

кад јој се већ пружа прилика, напише нешто попут Иси-
дориних “Писама из Норвешке”, до такорећи дисципли-
нованог пристанка, оног тренутка кад путовање у Нор-
вешку постаје стварност, да ипак напише путописно 
дело, додуше по оригиналној замисли и са свим позна-
тим одликама њене прозе. Иако књига није тако (фор-
мално) подељена, могло би се рећи да је чине три (ком-
патибилна) слоја: есеј о путописној књижевности и пуб–
лицистици, дубље есејистичко понирање у чувени путо-
пис Исидоре Секулић и сопствени путопис о путовању 
по Норвешкој, Исидориним трагом, и о своме боравку у 
тој земљи у својству амбасадора наше несрећне “државне 
заједнице”, а у форми писама Исидори.

“Путопис, у оном изворном смислу”, пише Вида 
Огњеновић, “данас је, или чисто журналистички жанр, 
који понекад насилно сврставају у литературу, или фик-
цијска проза, коју, ништа мање погрешно, враћају у род 
путописних репортажа.” Размишљање о путопису, у по-
четку помало невољно, постепено води ка ублажавању 
отпора према жанру. Штавише, списатељица се разот–
крива као одличан познавалац светске путописне лите-
ратуре, а њена размишљања су атрактивна и подстицај-
на. Она, наравно, праве књижевне особине налази пр-
венствено у путописима као дневничкој прози, па и фик-
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цијској, у оним делима која стварају “сладострасници лу-
тања” који “умеју да помире страст и стрпљење, да пре-
дано читају знак по знак језика природе и људи, те да у 
исто време страствено уживају у том одгонетању сложе-
них порука дотад неистражене другости”. А Исидорина 
“Писма из Норвешке” тумачи као прави епистоларни ро-
ман, “чији је јунак једна нордијска земља”.

Исидора је иначе опсесивна тема Виде Огњеновић. 
Занимају је несугласице између Исидоре Секулић и Јо-
вана Скерлића (који је “покопао” Исидорин путопис), 
заправо однос те две истакнуте појаве српске књижев-
ности, који се може сагледати пажљивим читањем Иси-
дориног дела, а нарочито предговора другом издању (че-
тири деценије после првог). Том темом се Вида Огњено-
вић забављала у своме позоришном комаду, после дру-
гог читања путописа (с предговором), а до пуног миса-
оног заокружења стигла је после трећег читања, сад већ 
на тлу Норвешке, у заносу страственог путописца. Она 
путује кроз Исидорин путопис, упоређујући Исидорино 
и сопствено искуство у тој чудесној земљи и истовреме-
но распредајући једну занимљиву књижевно-историјску 
тему која има и личну драматичну димензију.

Скерлић је Исидорину књигу одбацио “на гомилу 
оних које нису испуниле патриотску обавезу онако како 
је критичар сматрао да треба”, резонујући као политичар 
а не као писац. Вида Огњеновић сугерише идеју да је Ис-
идора желела да се приближи Скерлићу, у стваралачком, 
па и личном, емотивном смислу. Она је хтела “да до њега 
доспе њена порука како књижевно и национално нису 
синоними” и трудила се “да му се њене мисли и схватања 
допадну”. Главна препрека њеним жељама и намерама 
била су ригидна схватања критичара, који је “занео свој 
таленат у погрешну шуму популизма”.
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Занимљив је и онај актуелни путописни слој, из вре-
мена садашњег, у коме путописац (нетипични амбаса-
дор) описује модерну Норвешку, која је, изгледа, и по-
ред свих техничко-технолошких достигнућа, очигледних 
на сваком кораку, сачувала много тога традиционалног 
у схватањима, обичајима и начину живота. У сећању по-
себно траје епизода с уређењем запуштене зграде амбаса-
де СЦГ (која је “личила на неку вилу Дунђерских, одузе-
ту после рата од власника и претворену у седиште Град–
ског комитета”) и оснивањем нашег културног центра 
(са библиотеком) по моделу “штапа и канапа”, круниса-
на изливом одушевљења у постреволуционарној пароли: 
“Живело несаломиво братство штапа и канапа, то нај-
моћније технолошко чудо данашњице”!
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У ЗЛАТНОМ КРУГУ ТИШИНЕ

Ана Дудаш: “ПРИВИД СВЕТЛОСТИ”; 
“ТелеДОМ 45”, Стара Пазова, 2008.

У плодотворној песничкој осами, “у златном кругу 
тишине” свог другог завичаја (данас већ, по мно-
го чему, првог), Ана Дудаш записује узбудљиве 

и мисаоно снажне стихове љубави и нежности, наде и 
безнађа, блискости земље и небеса, привида и неприви-
да светлости и боја природе, слутњи, стрепњи и непро-
зирних тајни. Мали избор из богатог стваралаштва ове 
песникиње налазимо у књизи “Привид светлости” (из-
бор: В. А. Хроњец).

Из перспективе урбаног читаоца поезија Ане Ду-
даш се доима као есенција живота у тзв. здравом природ–
ном окружењу, уз мноштво тзв. еколошких асоцијација. 
Уистину, доживљај природе је очаравајући, али то није 
основна карактеристика њене поезије. У овим песма-
ма чујемо “говор биља”, ту “кључа живот биља”, “небо се 
смеши”, све живо је у покрету и тежи ка неком бескрају. 
Песме “Живот на увратини”, “Песма о води” и три венца 
хаикуа у циклусу “Свећа на ветру” праве су химне живо-
ту, природи и лепоти. Али, такви доживљаји нису увек у 
“чистом” виду, обично се укрштају с другим, сложенијим 
емоцијама.

Љубав је једна од најснажнијих емоција, али исказа-
на у смиреном тону, уздржано, чак смерно, и кад је лич-
но доживљена и кад је израз саосећања. “Само из тајне 
ромори љубав, / мами нас јаром својим /као жедне вода”, 
каже Ана Дудаш у песми “Моћ тајне”. Много је тајнови-
тости у песмама које казују љубав. И више су везане за 
успомене него за непосредне доживљаје, као, рецимо, у 
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песмама “Плава река” (“наша тела / кад су орна / узлетела 
/ да би себе / надвисила”), “На обали” (“лик твој у даљи-
ни”), “Визија” (“твој поглед отео ми / вид”). У низу дру-
гих песама љубав читамо у мисаоном кључу. Срце је “У 
љубави раздељено, / разгранато, / разнешено, / размеђе-
но” - у песми “Срце”.

Мисаоно су слојевите песме “Жена цвет” (“Прежи-
већу ову таму / ако будем обичан мали цвет”), “Непри-
вид” (“убише дан спаљивањем нежности”) а нарочито 
“црна слут” (“Тело ми је набујало, / разливено по просто-
ру, / пљусковима изложено, / изнад гроба свога стало”).

Феномене природе и доживљаја љубави повезује 
светлост, у свим нијансама: од јарке светлости (“из куле 
сунчевих зрака”; “трептај светлости / једне галаксије”), 
преко постојане (“по сунчаној нити смирено нас води”), 
до привида светлости и утонућа у мрак. Као и кад пева о 
љубави, ова песникиња уздржано казује и патњу. И баш у 
казивању патње тражи метафоре гашења и гушења свет–
лости и потонућа у таму. Већ у првој песми овог избора 
пита се “хоће ли нада таму да угаси”, у песми “Слутње” 
каже “па и кроз светлост тама нас уходи”, али снажан је и 
отпор мраку: “Преживећу и ову таму”.

У опозицији светлост - тама често заискре проплам-
саји читавог спектра боја, али неке се учестало јављају, 
рецимо - плава и црна. Оне су такође у опозицији; у пла-
вој је више лепоте и ведрине, а црна вуче црне мисли и 
обавија очај, који кадикад одлута у мистику (“Читање бу-
дућности”).

Мисаона димензија поезије Ане Дудаш доминантна 
је у песмама духовне инспирације, и кад пева о уметнич-
кој духовности и кад се, у молитвеној скрушености, об–
раћа Свевишњем и светима. И ту се опет враћамо моти-
ву светлости, али ова је светлост узвишенија и светлија, 
јер је божанска и светија (“Отвори, Боже, твоја врата од 
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СВЕТЛОСТИ саздана”). Посебно је мисаоно снажна и 
упечатљива песма “Молитва као смисао”, чија заврш-
на строфа гласи: “Удахни, Боже, свима руј, љубав и свет–
лост у душе / да сазнају шта чине, / саломи сечива разор-
на, преобрази нељуде у људе / да угледају истине.”
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ВЕДРИНЕ ЗАВИЧАЈА

Драгомир Попноваков: “ДОБРИ ЉУДИ”; 
Градска библиотека, Нови Сад, 2002.

Књига “Добри људи” Драгомира Попновакова 
(1938) прва је у новопокренутој едицији “Завичај” 
Градске библиотеке у Новом Саду. Садржи избор 

прича и прозних одломака, са завичајним мотивима, из 
неколико његових раније објављених збирки.

О завичају (село Турија у Бачкој) Попноваков испи-
сује многе странице своје прозе. Што се више удаљује 
време детињства проживљено у родном селу, што више 
протичу године урбаног, друкчијег живота, све више 
оживљавају успомене и осветљавају се драги ликови, не-
заборавни доживљаји и узбудљиви тренуци на путу од–
растања. То су приче из времена детињства, понајвише 
о деци и догађајима виђеним дечијим очима, али не спа-
дају у тзв. књижевност за децу. Ту има неких тема које, 
како би рекли педагози, нипошто нису за децу, иако се, у 
малој (сеоској) средини не могу сакрити од дечијих очију 
и ушију. У овим причама се заправо нашло све оно лепо, 
весело, тужно, очаравајуће и збуњујуће што је у свести и 
подсвести некадашњег дечака трајало годинама па се по-
том, сазрело и кроз животно искуство процеђено, врати-
ло у обновљени завичај. Многи читаоци који потичу из 
завичаја сличног овом доживеће ове приче као успоме-
ну на сопствено детињство, са мирисним хлебовима, јед–
ноставном и искреном љубављу сложне породице, првим 
еротским сазнањима, оригиналним дечијим играма (које 
само сељачка деца умеју да смисле), са ликовима прос-
тодушних и добрих људи. Али, наћи ће и самородне, не-
поновљиве приче, без обзира на све сличности амбијен-
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та, мотива и језика. Такве су, рецимо, приче: “Грло”, “Це-
зар”, “Јованка” (у циклусу “Детство”), “Газика”, “Стаљи-
нов коњ”, “Тејка” (у циклусу “Село”).

Попноваков пише негованим језиком, са примесама 
локалног, завичајног, а о својим ликовима говори са јед–
ноставном нежношћу. Према доброти тих добрих људи 
нема никакве резерве. И у комичним ситуацијама опи-
сани су без изругивања, а понека иронична опаска има 
функцију да добричину учини још симпатичнијим. У 
“Прологу” каже: “... ах, да су такви сви људи, све би било 
лепо”.

По речима приређивача Владимира Стеванова, из-
бор, скраћења и распоред у књизи мотивисани су жељом 
да се овај писац представи као песник ведрине”. Тај циљ 
је и постигнут. Али, остварено је и више од тога, јер је 
Попноваков представљен као добар приповедач, који не 
тежи тзв. иновацијама него се држи високих стандарда 
које су поставили истакнути српски приповедачи дваде-
сетог века, а које примењује по мери сопственог књиже-
вног искуства.
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ЛИКОВИ КОЈИ СЕ ПАМТЕ

Драгомир Попноваков: “КОНТРА ГЕ”; 
изд. “Тиски цвет”, Нови Сад, 2004.

Приповедач равнице (војвођанске, бачке) Драго-
мир Попноваков (1938-2005) у својој последњој 
књизи прича штампаној за живота (у којој има 

и неколико из ранијих збирки) дао је загонетни наслов 
“Контра ге”. Одмах ћемо разрешити загонетку: “Кон-
тра ге” је велико црквено звоно, од пет тона, које “одбија 
громорне, божанске тонове”, а “прича се од давнине да је 
највеће од највећих на Балкану” и да је “само једно звоно, 
негде у Русији, веће од чурушког”. Е, то звоно “страшно 
узбуђује” јунака приче, гробара Плеканог, једног од најо-
ригиналнијих ликова у књизи. Оно је један од упадљи-
вих симбола равномерног, равног и успореног живота, 
који изгледа бесадржајан и монотон само онима који га 
не познају и нису у стању да му се приближе. У причама 
Драгомира Попновакова та слика површних посматра-
ча енергично се мења и растаче, а живот равничарског 
села се приказује у раскошној бујности. Богат је и разно-
врстан живот тих безначајних људи на маленом просто-
ру неколико бачких села и варошица (Турија, Чуруг, Бе-
чеј, Србобран), који се понекад протегне до Новог Сада 
(до Дунавског и Футошког парка и Дунавског сокака) а 
у машти и сећањима чак до Немачке (нацистичке, лого-
рашке и, потом, гастарбајтерске) и болесно љубљене Ру-
сије (црвене, револуционарне).

У основи свих прича су аутентични догађаји, до-
живљаји и ликови, педантно (готово репортерски) забе-
лежени или преписани из памћења и само незнатно (ко-
лико је нужно) дорађени у пишчевој радионици, уз где-
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који додатак благе фантастике. Већина садржаја поти-
че из времена пишчевог детињства и младости (четр-
десете и педесете године прошлог века), неке су баш де-
тињству посвећене (“Грло”, “Јованка”), у другима се при-
ча о свету одраслих али из визуре дечака и младића (“Га-
зика”, “Митраљета”, “Цезар”, “Кека гурава” и др.), а и ос-
тале приче имају чврсто упориште у пишчевим завичај-
ним успоменама.

Попноваков пише једноставно и занимљиво, пажљи-
во бирајући појединости из обичне, неулепшане ствар-
ности и “поцепане реалности”, стрпљиво гради причу са 
фотографски јасним ликовима. Омиљени “јунаци” су му 
сељаци, односно људи који сав живот проводе углавном 
у свом селу а највише памте онај део живота кад у селу 
нису били (ратови, револуције), уз понеки примерак ва-
рошке господе. Неки од њих су сирови, сувише стварни, 
неки помало сањари, а већином су то ликови који се пам-
те: Хаубица (“Митраљета”), Јованка, Милован (“Скице”), 
Перса Шумарева (“Порука”), Ешкут (“Цезар”), Стеван 
(“Други свет”), Аврам (“Боли га Русија”), Плекани, Госпо-
дин, Америка, Томица Медурић (“Робијаши”) и др. И сам 
писац се кадикад појављује у двострукој улози, као нара-
тор и књижевни лик, рецимо у причама “Кека гурава” и 
“Песма и нож”, а нарочито у записима на крају књиге.

Две скупине кратких прозних записа, на крају, са на-
словима “Звечка” и “Шах”, разликују се од свих претход–
них прича по својој фрагментарности и сажетости. Теш-
ко да би се могли сврстати и у категорију тзв. најкраће 
приче (осим у два-три случаја: “Ђузепе Верди”, “Није тач-
но!”, “Понижено жив”), али и у њима је садржано згусну-
то приповедачко ткиво, понекад с афористички конден-
зованим мислима, попут ове: “Ми смо живи само зато 
што се крећемо у другом времену.”
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ПРЕД СИЛАМА НЕУМА

Раша Перић: “ЗЕМНИ ПЛАЧ”, 
изд. Матица српска, Нови Сад, 2003.

Књигом “Земни плач” Раша Перић (1938) чини ис-
корак из досадашњих својих тематских ширина. 
Из идилично-патетичних заноса, родољубивих и 

православних, кадикад паганских, из опчињености при-
родом, лепотом жене, рађањем, чистотом духовне на-
родне традиције, из шкртих исповедних монолога, зате-
чен пред навалом зла и опачина, овај песник се храбро 
суочава са новим изазовима времена и ствара поезију 
апокалиптичних предосећања и немирења с катастро-
фичним визијама. Осим наслова књиге, тематске оквире 
наговештавају и наслови циклуса: “Неум”, “Нечовечац”, 
“Гробиште”, “Тугованке” и др.

Свет “инспирације” Раше Перића, познат из ње-
гових ранијих збирки песама, и овде је присутан али је 
знатно нарушен, рањен, оштећен, вазда угрожен и бо-
лан. Песник се позива на тај свет “из исконског сна”, и не 
одустаје од њега док пева о трулежи (“Трулеж / земље, / 
а би врт”/, стравичним дрхтајима (“Дрхти земља / гризу 
је гвозден-бубе / и буши атомска ђулад”), страху (“Страх 
страхује чедо у матери”), рашчовеченим људима (“Пос-
прдник”, “Слудник”, Нечовечац”, “Кукавац”, “Анђама”, 
“Кужник”), “ужареној земљи”, “стрву и гарежи” (“кон-
тајнер-планета”), “језику раздора”, владавини новца (“И 
твога белога анђела / на вагу већ су ставили”), о туговању 
пчела, лептира и ласта, све тамо до “Црног плача”. При 
томе, одјеци народних митова, мотива и мелодија (карак-
теристични за Перићеву поезију) повлаче се дубље у по-
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задину песничке слике и реторике, уступајући место на-
вали нежељених визија и друкчијој музици времена.

У овој књизи Раша Перић, који се и иначе одликује 
“радом у језику”, у извесној мери унапређује песнички 
стил и језик. Из грчевитих емоција произишао је стегну-
ти језички израз, који често познате речи и појмове сво-
ди на једносложни облик, дајући им тако додатни психо-
лошки смисао (осим “народских” - пев, стрв, пој, рв - чи-
тав низ оригиналних једносложних речи: зем, дув, тров, 
дој, спрд, злоб, људ, там, пљув, зјап, јам, мил). Перић чес-
то пише у форми сонета, а у овој збирци има један ци-
клус, “Цветник”, у коме експериментише у оквиру сонет–
не форме. Реч је о дужини стиха. У низу од тринаест пе-
сама, који почиње песмом “Трска” са стиховима од једног 
слога (што и визуелно асоцира на трску!), у свакој наред–
ној песми стих је дужи за један слог: двосложни у песми 
“Бршљан” (“Ја би / на вр”), тросложни у песми “Меду-
нак” (“Зар ми мам / год ми зри”) и тако даље све до три-
наестог сонета “Перуника”, разбокореног у стиховима од 
тринаест слогова. Права версификаторска егзибиција!

Али, и тај циклус, који се од других разликује не 
само због песничке формалне играрије него и по насло-
ву - “Цветник” тако одудара од “Гробишта” и других на-
слова циклуса у збирци, и он се, емотивно-мисаоним на-
бојем, уклапа у целину. У њему је само за нијансу јачи от–
пор песникове душе отуђеним силама нечовештва и не-
ума.
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СВЕТЛИНА ДУШЕ

Раша Перић: “АЗБУЧНО ПЕРО”; 
“Кровови”, Сремски Карловци, 2007.

Песничка збирка Раше Перића “Азбучно перо” 
уређена је у круговима. Између уводне “Јутарње 
песме” и завршне “Вечерње песме” смештено 

је једанаест кругова од по три песме. Рекло би се, један 
песнички дан. А тај дан је читав живот, испуњен бога-
тим личним искуством, посвећен животним радостима, 
духовном узнесењу, песничком стваралаштву, уздрман 
чежњама, гресима и сумњама.

Раша Перић слави Светлост. Феномен светлости има 
и биолошко, и духовно, песничко, митско значење. Сун-
це, Сунчица мила, светилник, светлина, с неба светлице, 
сјајка цветна, небесна, зрака прва, сјајна светлина, свет–
ла душа, Младо Сунце, Анђео зоре... То су кључне речи, 
симболи и метафоре ове поезије, у којој, напоредо, тече 
и лексика и симболика супротности, претњи и сенки: 
мрачило, жеља мрачна, све што мутно је и што ноћник 
је сково, Тамни вилајет, мрачне одаје, страшна ноћна лу-
дила, итд. Али светлост је доминантна и увек, уз помоћ 
Бога, окрепљујућа. Песник према емоцијама обликује 
речи. Од трајног глагола ствара тренутни, радни - сјајну-
ти. Даје нови род и облик именицама: светлост - светли-
на, сунчица; сјај - сјајка. Итд.

Светлост је и у чедности детињства, што видимо у 
кругу “Дечје лице”. Дечја лица су “радост васељене”. На-
слов једне од тих песама је “Младо Сунце”. У њој “иде 
смејно” дечје лице: “Без тог смеја свет је на самрти”.

У песмама с љубавним емоцијама мешају се просјаји 
светлости срца са пригушеном светлином животне муд–
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рости и божанског заноса. Мудрост опомиње: “Јер, све је 
већ у паду! - И овај свет мој није”. А срце пева: “Не дај ми, 
Боже, да сам вољен / а да ту љубав не узвратим”.

У “Сонету о недељи” стоји стих: “Храм. Недеља. 
Светлина.” Постојано је, и искрено, песниково право-
славно осећање, подупрто смерним ставом и изразом. 
Али, у обраћању Богу има и нечег паганског, исконског, 
што је, у суштини, ипак у сагласности с вером, јер је људ–
ско и природно (“Просјаји тело Женино”).

Раша Перић је Земник, песник на земљи, загледан 
у небо (“Зем и Небнина”). Своју осећајност најснаж-
није исказује у песмама о земљи и са земље, у којима се 
уживљава у свет природе, кад тражи душу у живинка-
ма за које се мисли да душу немају. Он им заправо усту-
па своју душу. То је очито у песмама круга “Земни жи-
ваљ” (где је душу “позајмио” петлу - “Зоројавнику”, зецу - 
“анђелу пољском”, пужу - “Божјем миљенику”).

Песме кругова “Млади пламен”, “Лирски пев” и 
“Цветни врт” откривају песникове мисли и недоуми-
це о песништву и језику, али не издвојено него у склопу 
дубљег мисаоног понирања у сопствени микрокос-
мос. Неке су посвећене пријатељима, писцима које овај 
песник воли (Драгомир Попноваков, Љубиша Ђидић, 
Милован Данојлић). У њима се може наћи решење заго-
нетке из наслова “Азбучно перо”. И те песме, произишле 
из дубине самопосматрања, сјаје неком тананом светло-
шћу, попут оне која повезује душе овог и оног света.
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ПУТ У СВЕТЛОСТ

Раша Перић: “БЕРБА СВЕТЛОСТИ”, изабране песме 
поводом седамдесет година песниковог живота; 

Народна библиотека “Србољуб Митић”, 
Мало Црниће, 2008.

Раша Перић је необичан случај у српској књижев-
ности. Оригиналан и симпатичан, у сваком слу-
чају. А има одличних песама, добрих и предобрих 

књига, племенитих намера и поступака. У књижевност 
је ушао као један од наших сељака песника. Одмах је за-
пажен његов таленат и подржана је његова осећајност и 
искреност. Те особине (уз оне друге, такође добре) оста-
ле су трајно обележје његове поезије. Устрајношћу и љу-
бављу према животу и поезији, за око пет деценија ство-
рио је обимно и значајно песничко дело. После више де-
сетина објављених књига, поводом седамдесет година 
живота, изашла је и књига изабраних песама (у избору 
аутора) под насловом “Берба светлости”, у којој се налази 
више од три стотине песничких остварења, а у додатку и 
избор одломака из критика и есеја 35 аутора.

У наслову је тачно изражена симболика највећег дела 
Перићевог песништва. Светлост је заиста доминантан 
појам, и у језичком и у мисаоном погледу. Већ у насло-
вима песама, у овом избору, често се јављају светлост и 
сродне речи; “Земна сјајка”, “Прављење свеће”, “Млади 
пламен”, “Младо Сунце”, “Зрак”, “Свитац”, “Бели свитац”, 
“Светла пратиља”, “Олтарско кандило”, “Родна жижа”, 
“Зарна жудња”, затим “Светлина”, “Светилник”, “Пут у 
светлост”, “Берба светлости” и (другим речима) још десе-
так песама из циклуса под тим насловом.
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Раша Перић слави Светлост. Феномен светлости има 
и биолошко, и духовно и митско значење. Сунце, Сунчи-
ца мила, светивлник, светлина, светла душа, Младо Сун-
це, Анђео зоре... То су кључне речи, симболи и метафо-
ре ове поезије, у којој, напоредо, тече и лексика и симбо-
лика супротности, претњи и сенки: мрачило, жеља мрач-
на, све што мутно је ноћник сково, тамни вилајет, мрачне 
одаје, страшна ноћна лудила, итд. Али светлост је доми-
нантна и увек, уз помоћ Бога, окрепљујућа. Песник пре-
ма емоцијама обликује речи. Од трајног глагола ствара 
тренутни, радни - сјајнути. Даје нови род и облик имени-
цама: светлост - светлина, сунчица; сјај - сјајка. Итд.

Светлост је и у чедности детињства. Дечја лица су 
“радост васељене”. У песми “Младо Сунце” дечје лице 
“иде смејно”: “Без тог смеја свет је на самрти”. У песмама 
с љубавним емоцијама мешају се просјаји светлости срца 
са пригушеном светлином животне мудрости и божанс-
ког заноса. Из песме “Плави уздах” зрачи строфа: “Свет–
лост јеси / зрак у загрљају. / Светлост бићеш, / бићеш у 
бескрају!”

У сонету “Недеља” стоји стих: “Храм. Недеља. Свет–
лина.” Постојано је, и искрено, песниково православ-
но осећање, подупрто смерним ставом и изразом. Али, у 
обраћању Богу има и нечег паганског, исконског, што је, 
у суштини, ипак у сагласности с вером, јер је људско и 
природно.

Величанствено је јутро у песмама Раше Перића. Зра-
чи ведрином, радошћу, лепотом. Јутро је “драг гост” и 
“васкрс нов”, кад га објави “кућна птица зородавна”, ноћ-
ница сова, птица мудрости и “милосна звезда јутра”, 
јутро је чудо. Песник кликће: “Чујеш ли језик зоре? - 
светлост говори!” А најлепше је, разуме се, јутро у Гареву, 
завичајном, рођеном селу песниковом. У песми под тим 
насловом, “Јутро у Гареву”, посебно су изражајни сти-
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хови: “У Гареву прво зора падне на црквени торањ” и 
“Срећан је сусрет Сунца и ока. Загрљај два света!” А по-
том “дан улази у песму”, средишњи део животне обдани-
це доживљава се “пунином ока”. То је доба пунине свет–
лости. Све буја и блиста под светлом небеским, а песник 
жели да се поистовети с природом, да буде “зимзелен” 
или сунцокрет бар, “тај нарцис у пољу с круном биљног 
свеца”. И вече, док сумрак пада, има своју светлосну рас-
кош, доноси праву “бербу светлости”.

Љубав је у блиском сродству са светлошћу. Циклус 
изабраних песама љубави носи наслов “Мило сродство”, 
али љубав се, као и светлост, јавља и у другим песмама. 
То је чиста љубавна поезија, чиста у етички узвишеном 
смислу, и кад је младићска љубавна врелина, и, касније, 
кад је продуховљена љубавна зрелина. У песмама позне 
(“цветне”) љубави, песник се вољеној жени обраћа ста-
рински смерно; “богињо моја - заветна”. Кадикад проми-
не сећање на ране љубавне заносе: “Ти глумица млада / а 
ја твоја сцена”. Или у песми “Глумица”: “Жена, моја жена, 
у паклу ил рају / аплауз и цвеће... пољупци на крају”. У 
тим је песмама већ исписана, у подтексту, биографија 
жене којој пева, недостаје само име и презиме. Јасна је 
то љубав, искрена и дубока, према једној, жени, Жени за 
цео живот, али која истовремено симболизује оно веч-
но женско, телесно и страсно, што песник (Људац, Чове-
чац) воли да именује као - Човечицу. У годинама зрелос-
ти и мудрости љубав добија одговарајуће облике. Овде је 
то најбоље изражено песмом “И то је љубав”, у стихови-
ма “Урани, урани / да дочекамо јутро - и то је љубав”, итд. 
И та, баш таква љубав, купа се у светлости или бар “свет–
лим сенкама”, јер је све ближа Богу: “Љубавници сродни 
и Небу су драги”. И та је љубавна поезија  све више миса-
она него чулна.
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Песник Раша Перић је велики српски родољуб и хо-
дочасник. Четири пута је походио Свету Гору (“да чујем 
Хиландарска звона”), али је био и у Венецији (“да видим 
Лазину Санта Марију”). Био је у Сентандреји (и другим 
местима у Мађарској, где још има Срба), у Грчкој (Крф, 
Видо, Зејтинлик), у многим местима где су српске све-
тиње. Читао је песме, палио свеће, молио се и заборав-
нима освежавао сећање (песме: “Бивак на Крфу”, “Видо”, 
“Парастос на Зејтинлику”, “Сентандреја”, “Грачаница”, 
“Дечани” и друге).

С великом љубављу песник гради “завичајне слике”. 
Те песме су на почетку избора (“Завичајни траг”). Оне 
кипте од заноса младићских (биолошких), домаћинских 
(обичајних) и духовних (православних светосавских).

Раша Перић је Земник, песник на земљи, загледан 
у небо. Своју осећајност снажно исказује у песмама о 
земљи и са земље, у којима се уживљава у свет природе, 
кад. тражи душу у живинкама за које се мисли да немају 
душу. Он им заправо уступа своју душу. То је очито у пес-
мама круга “Земни живаљ”, где је душу “позајмио” петлу 
- “Зоројавнику”, зецу - “анђелу пољском”, пужу - “Божјем 
миљенику”, а међу којима је и једна од најлепших њего-
вих песама - “Ромулијански паун”.

Истинска је песникова оданост Богу и верским све-
тињама. Он монашки смерно захваљује Богу за све што је 
доживео и што ће доживети, за веселост јутра, за подне у 
зрењу, за пропут Сунца и вечерњи сутон.

У многим песмама струји извесни молитвени тон, 
израз захвалности пра-Оцу. Богу се обраћа и у трену-
цима љубавне жудње и сласти, и кад узноси националне 
светиње, и кад слави све живо око себе, и кад излива гор-
чину због неправде (има неколико изразито сатиричних 
песама!) и неумних сила које сеју страх, и кад се радос-
но смеје и кад оплакује патње народа. Могло би се рећи 



Књига Живот 87

да је то један од најбитнијих састојака Перићеве поетике, 
коју, кадикад, и сам покушава да прикаже, као у изврс-
ној “Песми о песми”. У њој наилазимо на карактеристич-
но “упутство” (намењено пре свега себи, Раши Перићу): 
“А у песму заиста треба ући смерно и чедно као Монах у 
Храм или као Онај Свети у Јерусалим”.
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ЈЕЗИК КОЈИ САЊА

Петко Војнић Пурчар: “У НЕДОГЛЕД”, 
издавачи; ПЕТКО СТУДИО - ОРФЕУС  
- АПОСТРОФ - ДОРА КРУПИЋЕВА, 

Нови Сад - Београд - Загреб, 2004.

Познатији као прозни писац (романи “Дом, све 
даљи” - НИН-ова награда, “Љубави Бланке Ко-
лак”, “Вечерње буђење” и други, збирке припо-

ведака “Светови и сатови”, “Прстеновани гавран” и др.), 
Петко Војнић Пурчар (Суботица, 1939) аутор је и неко-
лико песничких збирки. У најновијој, под насловом “У 
недоглед”, налазимо нове (првих пет циклуса) и изабра-
не песме. А књига је компонована обрнутим редоследом, 
тако да су најстарије песме, из збирке “Камено жито”, на 
крају књиге, а онда, идући према почетку, ређају се песме 
из друге књиге “Сол у вјетру” и потом нове и најновије. 
За читаоца који се први пут суочава с Пурчаровом пое-
зијом можда је препоручљиво да баш тако чита - циклус 
по циклус од краја ка почетку. Тако ће боље моћи да пра-
ти развојни пут овог песника.

У песмама из првих књига, које се већ одликују кул-
тивисаним песничким изразом (а са доста нарације, 
као последице његовог рада на прози), П. В. Пурчар без 
бојазни открива лирске подстицаје и доживљаје, са пуно 
страсти и интимних промишљања. То су доживљаји де-
тињства, завичаја, традиције, језика. Песник, рођен “У 
длану панонске коре”, каже (у песми “Камено жито”): 
“Копам ноктима топлу црницу / Не бих ли нашао забо-
рављени пејзаж”. И даље: “Тражим претке да себе ви-
дим”. Такође су речити стихови из песме “Отоци”: “Оса-
ма ме лудости спашава и шетња којој смисла не тражим 
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/ Мисли слободно ко јутарње птице одлијећу и вазда ми 
се враћају”. И у другим песмама пуно је сличних исказа, 
који се одликују отвореношћу срца и јасноћом мисли. 
“Жубори несигурно сјећање”.

Новије песме, иако и оне садрже битне карактерис-
тике Пурчарове поезије, разликују се утолико што су 
шкрте у разголићавању интиме, сведеног израза, који јед–
ва пропушта искрзане мисли и тамне одјеке унутрашњих 
доживљаја. Песник записује стихове као неминовност, 
као предано вршење дужности. А ипак, чак и у наизглед 
недокучивим стиховима, често заискре просјаји спута-
них емоција и потискиваних мисли. У њима рецензент З. 
Ђерић види “лирске мантре”.

П. В. Пурчар је песник знатне ерудиције и познава-
лац света. Његова песничка географија (ако изузмемо 
просторе душе и излете у онострано) простире се ши-
ром планете, од Палића, Новог Сада, даље на све стране: 
Загреб, Дубровник, Париз (опседнут је Паризом!), Бор-
до, Атлантик, Лондон, Даблин, Пафос, Констанца, Буку-
решт, Египат, Црно море, Кинески зид... Језеро детињст–
ва, море младости, равничарске реке, опсенарски градо-
ви, светилишта. У путовањима, стварним или песнич-
ким, слави лепоту, живот, уметност, љубав. “Дах по дах 
Живот”, каже песник, али и смрт је у средишту живота 
и у тематском мисаоном склопу: “Све ли је између изне-
надна живота и непоновљиве Смрти”. Смрт је чак и пред–
мет игре речима: “Смрти смртна самрт сама смионо саче-
кујеш”.

Као и сваки добар песник, Петко Војнић Пурчар по-
маже читаоцима, скривеним или директним исказима, 
да схвате његову поетику. Песма “Пјесник”, у целини, гла-
си: “Случајност налази праведника / Пјесник даривану 
уклетост”. Песма “Пјесник II” има један стих више: “Усуд 
одабире свога бесједника / Пјесник своју другу несрећу 
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/ Или своју прву срећу”. А у песми “Трагање” стоји стих: 
“Наћи стих да пристаје на гробу сваког човјека”.

Језичка игра и пустоловина - то је можда најбитнија 
особина Пурчарове поетике. У овој књизи могу се сагле-
дати многобројне могућности песничке употребе јези-
ка. Језик је чак и песничка тема, као у песмама из ци-
клуса “Рјечници”. У неким другим песмама остваре-
на је бриљантна игра речи: “Љубавна”, “Водењаков ход”, 
“Уста глине”, “Вјечна сол”, “Сонет”, “Пучка бројаница” (на 
буњевачком дијалекту). Концизност израза (кадикад хер-
метичност), не само у новим песмама, често иде на штету 
мисаоне јасноће или песничке слике, али даје и одличне 
резултате. У збирци има неколико десетина сасвим крат–
ких сјајних песама (од којих су неке попут хаикуа, и фор-
мално и суштински), а три песме састоје се само од јед–
ног стиха - “Гроб”: “Зелени трбух уздиже се и спушта у 
земљу”, “Жена”: “Уснула ружа на усни”, “Мото”: “Писати 
језиком који сања”.

Петко Војнић Пурчар (који живи и ствара у Новом 
Саду) себе сматра хрватским писцем, али, објективно, 
припада (како би рекао Перо Зубац) и корпусу српске 
књижевности. И баш с тим у вези његов је језик посебан 
“случај”. У трагању за изражајним могућностима језика, 
у свом перфекционизму, Пурчар се канда мало удаљио 
од завичајне језичке матрице, коју чини говор Хрвата у 
Војводини, приклањајући се новом, званичном хрват–
ском (загребачком) граматичко-правописном (и лексич-
ком) стандарду. То је можда варљив утисак, чија се осно-
ваност може проверити само стручном, лингвистичком 
анализом ове поезије.
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ОДМОТАВАЊЕ КРВОТОКА

Владамир Богдановић: “ДОЖИВОТНИ БРЕГ”; 
“Будућност”, Нови Сад, 2002.

Књига “Доживотни Брег” Владимира Богдановића 
садржи десет приповедака насталих у седмој и ос-
мој деценији прошлог века (а првобитно објавље-

них у часописима и три збирке). Неке од њих је касније 
дорађивао дајући им коначни облик. Издржавши пробу 
времена, ова проза, као испод прозирне скраме патине, 
зрачи постојаном умношћу и лепотом једноставног, од–
мереног приповедања.

Уводна приповетка “Професоров рођендан”, која је 
најдужа у овом избору и која чини засебну целину, слоје-
вито је дело са богатим мисаоним набојем. Она отвара 
двери оног лавиринта у коме се скривају сва она тајан-
ства живота и смрти која чине тематски оквир интересо-
вања овога писца. Креативно друговање остарелог инте-
лектуалца, усамљеника (“велик у патњи, страдалаштву и 
у својој осами”) и радозналог младића, будућег уметника, 
који га подсећа на сопствени лик из младости, приказа-
но је с пуно топлине и “неусиљене озбиљности” (као што 
писац дефинише њихове разговоре). У тим занимљивим 
сусретима старац је кадикад опседнут “далеким година-
ма снова по мери младости” а младић овако исказује свој 
доживљај: “Готово сам могао (дубље но игде и икада до 
тада), у откуцајима била да чујем време како се одмота-
вањем крвотока улива у мене и излива као опомена, али 
истовремено и да ми као катарзу приближи корен бића 
и ствари, слободу духа, и онај још дубљи мир после бар-
шунастог гонга великог стојећег сата између два прозо-
ра...” Импресиван је лик професора, његова казивања 
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плене мудрошћу, а трагика његовог дугог живота изази-
ва осећање дубоког поштовања.

Остале приче груписане су у три подједнака круга (у 
сваком по три приче): “Велика бела лађа”, “Степениште” 
и “Доживотни Брег”.

У првом, дечији доживљај рата обједињује све три 
приче - “Прича о звону”, “Клавир стрица Берислава” и 
“Велика бела лађа” - засноване на аутобиографским еле-
ментима (који су касније, из визуре зрелог човека раз-
рађени у Богдановићевом роману “Толико простора 
одједном”), са истим главним ликовима и истом атмос-
фером стрепње за очувањем породице у окупираном и, 
после, тек ослобођеном граду. Та атмосфера је особито 
добро дочарана у приповеци “Клавир стрица Берисла-
ва” (једној од најбољих), а дечији доживљај рата је нају-
печатљивији у “Великој белој лађи” (кулминира у пора-
зу илузија о повратку оца као величанственог победника, 
јер се отац вратио “овако јадан, болестан, прљав, у поде-
раном шињелу, на зарђалом шлепу”).

Други круг почиње приповетком “Десет година”, која 
је сјајна парабола о слободи из једног специфичног угла. 
Главни лик Ђоле излази из затвора, после десет година, 
недовољно свестан своје нове ситуације, јер је заборавио 
сва битна својства слободе. Иза његових леђа остаде за-
творски стражар Ћира, човек отупеле, сужене свести, из 
чијег тесног простора се искрада убилачки импулс усме-
рен не толико према људском бићу колико према слобо-
ди. У овом кругу су још две приче истог тематског склопа 
- “Степениште” и “Са мог прозора” - са истим ликовима. 
У обе се говори о тескоби неостварене породичне зајед–
нице, у једној је наглашена оптика мржње а у другој - љу-
бави, са истим коначним исходом.

У трећем кругу обједињујући чинилац је Брег (Вр-
шачки брег, за који је писац емотивно везан). Између 
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две приче - “Крајолик - недеља” и “Викторија моја мала” 
- које говоре о лепоти и трагици љубави и младалачким 
слутњама неизвесне будућности смештена је чуднова-
та прича “Три очеве липе” о тајанственој спрези сила 
природе и заумне стране човекове свести. Прича је ви-
шезначна, а у својој завршници добија и неку друштве-
ну димензију која се доима истовремено и трагично и ко-
мично, заправо гротескно. Главни јунак Мита Зец који је, 
бранећи своје прастаре липе, бацио у очај своје најбли-
же и потом пуцао у окупаторске војнике, у личном (очај-
ничком) отпору, проглашен је за хероја који је својим пу-
цњем “подигао народ на устанак”. Такав завршетак наво-
ди на противречна размишљања.

Приповетке Владимира Богдановића, утисак је, 
засноване су на стварним догађајима, већином лично 
проживљеним у детињству и раној младости. Испуње-
не су раскошном животношћу, многе странице су испи-
сане у славу љубави, лепоте и животних радости, али у 
тим причама се такође доста говори о смрти: смрт ста-
рог професора, илегалца кога дечак назива “Бетовен”, би-
вшег робијаша Ђолета, Магдалене и Виктора у причама 
“Степениште” и “Са мог прозора”, Мите Зеца и других. 
И те смрти су описане као реалне животне чињенице, са 
истом непосредношћу и приповедачком посвећеношћу 
као у казивањима о пуноћи живота. Неке смрти су само 
успут споменуте, као мало потиснуте и прекривене тај-
ном: смрт дечакове мајке или девојке која је “тамо, на из-
вору... пуцала себи у главу”. Али, и тако забележене, ос-
тављају упечатљив утисак. А у дијалозима срећемо инте-
ресантне мисли о смрти. На пример, у причи “Три оче-
ве липе” попа Веселин каже: “Смрт је толико стара да се о 
њој може само онако старински говорити, шапатом, као - 
смерт.” А девојка у причи “Викторија моја мала” негодује: 
“Неозбиљно је говорити о смрти док си млад. То боли.” 
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Из ова два примера може се извести стара истина - да су 
мисли о смрти такође мисли о животу.

Посебан квалитет ове прозе су описи, природе пре 
свега. Навешћу два примера. Први је из приче “Крајо-
лик - недеља”: “... као ово небо над нама, плаво, као ми-
рис борова и светлост која кроз грање капље на наша 
лица, па се слива на Ненин длан, с којег, у тијаном зују, 
одлеће њена малецна бубамара...” Други је из “Три очеве 
липе”: “Три прастара стабла, као џиновске папрати, над–
више се густим гранама над нашом кућом, отимајући јој 
светлост, дах живота.” Таквих ефектних описа има много 
у овим приповеткама. У њима су, на други (књижевни) 
начин, дошли до изражаја Богдановићев сликарски тале-
нат и његово богато ликовно искуство.

Овај избор приповедака Владимира Богдановића 
означио бих као пример високог домета савремене срп–
ске књижевности. Ове приче писане су у духу најбоље 
наше приповедачке традиције. То је реалистичка проза 
(у најбољем смислу), оплемењена нескривеним изразима 
лирског и ликовног доживљаја.
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ЗА ДАЉИНАМА И ВИСИНАМА

“ГОТСКА МЕЛАНХОЛИЈА”, О прози и поезији 
Владимира Богдановића; “Будућност”, Нови Сад, 2007.

У оквиру изабраних дела Владимира Богдановића 
(1940) изашла је књига критичких текстова о ње-
говој поезији и прози под речитим насловом “Гот–

ска меланхолија”. А изабрана дела су објављена у књи-
гама: “Велики цртач” (песме, 2000), “Толико просто-
ра одједном” (роман, 2000) и “Доживотни Брег” (приче, 
2002).

Ретки су писци који су, за живота, стекли овакву 
књигу. Тачније, ретки су они који имају тако брижљив, 
одговоран однос према сопственом делу, који се, запра-
во, усуђују да, прецизним избором и дела и критике, 
свом стваралаштву дају коначну меру. Такав поступак 
изазива и дивљење и завист.

Овај стваралац “ренесансне универзалности”, како 
га дефинише Радомир Мићуновић, “приповедач, песник, 
критичар, сликар, вајар, конзерватор и дизајнер”, у књи-
жевност је закорачио збирком приповедака “Кола” 
(1967), која је дочекана благонаклоним приказима. Већ у 
тој књизи запажена су нека битна својства, која ће у већој 
мери доћи до изражаја у наредним (и прозним и песнич-
ким) делима: ванредно осећање простора и времена, 
фина карактеризација ликова, смисао за детаљ (Душан 
Копчалић), прустовски тон (Богдан Мрвош), импресио-
нистички и фантастични елементи (Радомир Путник), а 
Душан Белча истиче симболичну визију људске беспо-
моћности пред неминовним, што би се, као прецизна 
тематска одредница, могло казати и за касније објавље-
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на прозна дела, а посебно за роман (животопис) “Толико 
простора одједном”.

Из прве збирке приповедака и наредне две - “Као 
дом” (1971) и “Клавир стрица Берислава” (1976) - Богда-
новић је изабрао (уз извесну дораду) укупно десет при-
поведака за изабрана дела, под насловом  “Доживотни 
Брег”. И ту се представио као истински “приповедач пре-
фињених чула”, како је пре готово три деценије, поводом 
књиге “Као дом”, писао Миодраг Поповић. У том избору 
су се нашле и антологијске приче: “Професоров рођен-
дан”, “Клавир стрица Берислава”, “Велика бела лађа”, “Де-
сет година”, “Крајолик - недеља”, “Три очеве липе”.

Тематски кругови Богдановићеве прозе су: дечији 
доживљај рата и ратних последица; слобода и теско-
ба; лепота и трагика љубави; узајамност смрти и живо-
та; тајанствена спрега сила природе и заумне стране чо-
векове свести. Ове приче, истичу критичари, испуњене 
су раскошном животношћу. Издржавши пробу времена, 
проза Владимира Богдановића, као испод прозирне скра-
ме патине, зрачи постојаном умношћу и лепотом једнос-
тавног, одмереног приповедања.

Сличне оцене пристају и уз Богдановићева обим-
нија прозна дела. Драгомир Попноваков, на пример, за 
аутобиографију “У клепсидри” (1997) каже да је саткана 
“од чистог живота, од људског дамара”. И додаје: “Испи-
сана је искрено и топло, из добре душе.” А Бошко Ивков 
о роману “Толико простора одједном” пише као “замам-
ном, реалистичком а фасцинантном, документарном, као 
фантастичном, па чак и фантазмагоричном роману”.

Богдановићева поезија је, изгледа, за критичаре била 
већи изазов него проза, иако је, у овом случају, очигледна 
повезаност песничког и прозног израза, и у тематско-мо-
тивском и у стилском погледу.
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Драгољуб Јекнић (пишући о књизи “Далека кућа”, 
1973) истиче зачуђујућу једноставност: “Та једностав-
ност, међутим, није површина говора, нетрансформисан 
облик стварности, већ нит била којим трепери сложено 
биће суштине.” За Богдановићев песнички језик каже да 
то “није језик приземног споразумевања, али јесте наш 
језик, језик хаоса људске природе, језик њене једностав-
ности, њених измењивања”. Ова поезија је, по Јекнићу, 
“један нови суматраизам, жудња за даљинама без окви-
ра, без тачне границе, без боје и белине”.

У истој књизи, Радомир Путник види “пригушену 
драматику” која потенцира “постојање притајене мелан-
холичне атмосфере, преко које је овај песник превукао 
патину времена”.

Поред оне “жудње за даљинама”, критика види “сим-
болички готски крик за висином, према Богу и вас-
постављању смисла постојања који се неће сурвати у бла-
то свакидашњице”. То су речи Вујице Решина Туцића, по-
водом књиге изабраних песама (“Велики цртач”, 2000). 
Туцић даље каже да “пред собом имамо извесну мегаме-
тафору, или, боље речено, мегапараболу људског и поет–
ског пута” и наглашава да “ово песништво носи извесно 
фаталистичко осећање живота”.

Јован Дунђин запажа да поједине песме, па и чита-
ви циклуси, “сугеришу, скицом или пунином слике, ур-
бану сумаглицу, јесењу атмосферу, медитерански просјај, 
панонски и загорски крајолик”. А Драшко Ређеп истиче 
да је Богдановићу “простор непојамност нашег забора-
ва... тог ужаса”.

Богдановићев сликарски таленат и његово богато ли-
ковно искуство дошли су до изражаја и у његовом књи-
жевном стваралаштву, на различите начине, изазивајући 
занимљиве критичарске опсервације.
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У поговору роману “Толико простора одједном”, чији 
је наслов узет из Богдановићеве песме, Бошко Ивков 
прави ефектну паралелу: “Као и у његову животопису, у 
помногој Богдановићевој причи и песми пуно је “грађе” 
из живота и “ожиљака” од ње, а у оном делу његова сли-
карства које сам досад видео, као да нема ни трага од 
њих. Све у том сликарском делу чини се да је нека - друга 
обала; она избављена и искупљена. Обала једног и другог, 
и сасвим друкчијег, рекло би се контрапунктног, паралел-
ног живота, у којем је све, јасност и прегледност, мера и 
равнотежа, сразмер, измивеност, и чистота: све пљусак 
простора којему не има утрнућа.”

Милан Живановић (поводом изабраних припове-
дака), пишући о Богдановићу као “уметнику прецизних, 
потресних слика”, размишља: “има нешто од поступа-
ка палимпсеста у тим његовим списатељским, али и кон-
зерваторским скидањима и подцртавањима појединих 
слојева доживљеног.” Јован Дунђин (у приказу збирке пе-
сама “Птица у старом сату”, 1969) пише: “Песме и црте-
жи... спојнице и прекинуте нити које су повезивале два 
стваралачка поступка; литерарни и ликовни.” Слобо-
дан Божовић (поводом књиге “Монографија”, 1972) вели: 
“Ликовна уметност Владимира Богдановића несумњиво 
је надреалистичког опредељења... И, ето привидног пара-
докса: Богдановић - футуриста по убеђењу - слика у “про-
шлом времену”.” Радомир Мићуновић (пишући о збирци 
песама “Велики цртач”, 1984) констатује: “Двојака умет–
ничка преокупација - књижевност и сликарство - срећ-
но се допуњују, стварајући својеврстан проседе: слико-
вите речи (инвентиван цртеж), распеване боје и линије.” 
А Петко Војнић Пурчар (уз исту књигу песама) медити-
ра: “Богдановићева метафизичка опсесија у сликарству је 
град с надреалистичким трговима, кућама које су ту тек 
назначене, храмовима у контексту античког света и по-
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имања; из прозора у слапу куљају лопте и коцке које нас 
непрестано подсећају на геометризам нашег живљења...”

Зоран Ђерић, међутим, на оригиналан начин, про-
блематизује тај однос сликарства и књижевности: “... 
може се стећи погрешан утисак, да песме Владимира 
Богдановића полазе од ликовности, или да се њој, непо-
средно, обраћају... рука, оловка, цртеж, слика - елемен-
ти су, нормално, који се могу очекивати у песмама једног 
сликара, али, онолико колико су пресудна средства ње-
говог ликовног стваралаштва, толико су занемарени у 
његовој лирици.” Тако Ђерић пише у осврту на изабра-
не песме (2000). Осврћући се на прву песму у овом из-
бору (“Велики цртач”) и последњу (“Сликар”), у истом 
тексту, даље, он каже: “Поред пролошке и епилошке пес-
ме, Богдановић се обраћа сликарству најексплицитније у 
последњој књизи, тј. поглављу Палете и епистоле. Те су 
песме, заиста, епистоле над сликарским палетама...” и до-
даје: “Кроз песме провејавају и други сликарски мотиви, 
теме, у другој функцији, подстичу неке асоцијације.... из 
угла песника...”

Реч је, дакле, о врло сложеном односу две уметности 
у једној личности. Могло би се рећи, уз помоћ психолош-
ке терминологије, да се књижевни и ликовни израз Вла-
димира Богдановића налазе у сличном односу као свест 
и несвесно у човеку: остварујући, у укупном опусу, је-
динство свести и невесног, Богдановић је изградио зна-
чајно и вишезначно уметничко сопство.

На крају, треба рећи и нешто посебно о критичари-
ма. Ко пише о поезији и прози Владимира Богдановића? 
Осим неколико изузетака, писаца којима је критика ос-
новно и превасходно књижевно опредељење, све су то 
Богдановићеви сапатници - и сами песници, приповеда-
чи и романсијери, солидарни у невољи која се зове књи-
жевно стваралаштво и његово вредновање. Ова књига 
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је, дакле, и упечатљиво сведочанство о стању и природи 
наше књижевне критике. Писци су принуђени не само да 
пишу него и да се међусобно испомажу у оном делу жи-
вота књиге који долази после писања.
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ШВЕДСКИ БОРОВИ У СТРОЈУ

Урош Степанов Рош: “ОЧИ ОД МЕДА”; 
“Арис”, Стокхолм, 2004.

Више од пола живота (неколико деценија) Урош 
Степанов Рош је провео у Шведској, радећи као но-
винар, писац и сликар, а све то време није преки-

дао златну нит живљења која га везује за доба набујале 
младости и страсне боемске разбарушености у завичају 
(Нови Сад, Бачка, Војводина). И тамо је већ стекао некак-
во завичајно гнездо, али ни оно старо није изгубио, сачу-
вао га је, понајвише у песмама. О томе сведочи и њего-
ва нова збирка “Очи од меда”, најчешће у алузијама и ме-
тафорама, а кадикад у директним исказима, попут ових: 
“Над / Стокхолмом / Ветрови / Цртали / Силуете / Сли-
чне / Мом детињству / у златној равници / Што оста да-
леко”, “Путања од госпођиначких дудова / Накостреше-
них / Окончава и почиње / Крајоликом / Шведских боро-
ва у строју”.

Чари завичаја и носталгичне чежње (и тамо и овде) 
прожимају се другим снажним мотивима. Љубав је, и 
као сећање на њу, снажан покретачки мотив ове поезије, 
па иако тежи смирењу песник о љубави сања са младић-
ком страшћу (“Два ока од меда / Засјаше лепотом / Ко 
да беху твоја”). Љубавне заносе прате окаснела боемска 
батргања, жудња за изгубљеном лепотом, невољно нави-
кавање на близину старачке беспомоћности (“Ускоро ће 
јесен”) и на самоћу, али и просјаји непролазних природ–
них феномена који изнова озарују песника. У низу зави-
чајних оживљених слика издвајају се сећања на буђење у 
родном бачком селу и препознатљиве новосадске боем-
ске ведуте.
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Мирећи се, све више, са утонућем у самоћу (“Пома-
ло уморан / И већ сед”), песник се у мислима окреће и 
свом стваралачком чину, песничком стварању. После 
свега (као и на почетку) с њим је (с нама је) реч: “И кад 
се не чује / Реч као свећа / У тишини гори”). Повремено 
излази из свог (песничког) света и види спољни сурови 
свет, притиснут политичким сукобима. О томе говори с 
мучнином и одвратношћу, али и неком (готово детињом) 
варљивом надом, мислећи ваљда на “будуће успомене”.

У овој поезији, којом се потврђује песник модерног 
сензибилитета, с почетка 21. века, истовремено промичу 
и неке сведене јесењиновске реплике, потврђујући тако 
вечност поетских мотивација. Замислите само остарелог 
Јесењина, усамљеног, у шетњи, у крајолику “шведских бо-
рова у строју”!
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НЕПОЗНАТИ ЧОВЕК

Вујица Решин Туцић: “ГНЕЗДО ПАРАНОЈЕ”; 
“Каирос”, Сремски Карловци, 2006.

Једаред, ономад (бејаше ли?), док смо, у кафанској 
башти, духом пливали (леђно) у милим нам заблуда-
ма а телом разливали пиво, Вујица Решин Туцић ме је 

изненада упитао; “Видиш ли ти како пролази свет?” Ре-
кох: “Видим.” Не мислећи, као ни он, на сликовити свет 
разнобојних пролазника, него на чудо света у космич-
ком и свевременском смислу коме (смислу) полако исти-
че време.

И ево, тај свет покушава да смирај нађе у гнезду па-
раноје, заваравајући се вазда варљивом надеждом да се 
из гнезда нешто мора излећи. И збиља, кадикад запијуче 
пиле, које се, додуше, испилило давно, из јајета у челич-
ној љусци, неодрасло, не пристајући да постане кокош.

Силан је песник Вујица Решин Туцић (Меленци, 
1941), а сав је против силе (сад умало да запевам “Падај 
сило и неправдо”!), против зидова “страха од силе”. Дуго 
је време настајања његове нове песничке књиге “Гнездо 
параноје”. Понекад толико траје цео песников живот (пе-
смин век је нешто друго). Дуго, дуго, а као да се ништа 
није померило. На почетку је песма (метафора) “Непо-
мични човек”, на крају стихови о нестајању, у непомич-
ности (“уздај се само у стајање, / ако га још има”), о нес-
тајању света који “није већи од усне која љуби и њене сен-
ке на твом лицу”. Између тих наизглед статичних поло-
ва (који не постоје) ваља се бујица разарајућих (и разоре-
них) емоција и суновратне мисаоне енергије (и немоћи).

Сâм је песник гнездо параноје. Тај непомични, “не-
познати човек који се плаши непознатог човека”. Он се 
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плаши, али не зна чега, не зна зашто, не зна откуд дола-
зи страх. Густина страха у овој поезији таква је да је теш-
ко пробити се до неког пропланка чија вегетација и ос-
ветљење буде друкчије мисли и осећања. Па, и кад се 
пробијете, и ту вас опомињу симболи страха, зидови и 
препреке, успомене на страх несхваћен у детињству.

Иако песник није одлучивао о стварима света, у те 
“ствари” је дубоко умешан. О томе сведочи признање 
о заблудама: “Нико нема право на заблуду / у коју не 
верује”. А ко верује, тешко признаје заблуду. Можда се 
никад те вере (заблуде) ослободити неће. Залуд она црна 
иронија о путу у комунизам, руском небу, о химнама, 
свечаним песмуљцима и “поскочицама”. Заблуда је прва 
пратиља страха, а друга је духовна пустош. И пустоши је 
много у Туцићевим песмама: “Дишем, а срце ми је пусто”, 
“Пустиња ми је била окућница”.

“Идеје су хладне, а месо дрхти”, каже песник. У не-
ким песмама та дрхтавица се може додирнути. Стихови 
су пуни неког драмског електрицитета (који може да вас 
опржи):

“Хоћеш ли пронаћи језик који пролази кроз зидове?”
“Пророци дахћу и зуре у помрчину.”
“Ту сам док таласи ничега ударају у ништа.”
“Сваки дан је стар, када те срце боли.”
“Свуд около је несрећа.”
У невидљивом (а опипљивом) окружењу од страха, 

заблуда и пустоши, песник опстаје уз помоћ и подршку 
поезије, “гурајући се кроз језик и време”. Постоји моћ по-
езије, овде то видимо, у овом гнезду параноје. Поезија је 
покрет отпора. На очерупаним крилима песме “идијаха-
ше једније чловек свијетом”, то је “онај који иде, а не сти-
же”, јер и не треба да стигне, никуд изван језика, који је 
најбезбедније и најудобније (атомско?) склониште. Неке 
ће нас песме подсетити на старе Туцићеве песничке књи-
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ге (јер не старе), на оне необуздане игре у неограниченој 
(узалуд ограничаваној) песничкој слободи: “Шкрипи ђе-
рам, ко је у бунару”, “Зашто прогањати уметнике”, “Ложач 
Оскар Давичо”, “Да била, будем, бејах, да бићу, не” и др. А 
у песмама “Прошла су добра времена”, “Гнездо параноје”, 
“Сви нешто примећују” (“Постоје млади песници, / како 
је то необично”), “Створење”, “Пољубац, усна која пева” 
и још неким, у аутопоетичким мислима и примислима, 
налазимо и сумње, недоумице о постојаности младалач-
ких поетичких уверења, из времена “авангарде седамде-
сетих”.

Космичку патњу и запитаност приземљује микро-
космички слој чисте лирике, са много немира, киселе 
ироније и сузног цинизма, али и влажне нежности, нај-
чистије љубави. На необичан начин су узбудљиве пес-
ме о судбински неизвесним тренуцима из детињства - 
“Стојим у блату”, “Нису имали времена” - у којима се ста-
ре фотографије између графичких симбола доимају као 
изванредно изражајни стихови. Песма “Све ћу ти рећи, 
љубави”, тужбалица одоцнелог простака у ноћи, својом 
једноставношћу и срчаном чистотом, засењује много-
бројне тзв. љубавне песме у чијим лепљивим сластима 
грцају песници угледни и славни.

Песничка књига “Гнездо параноје” Вујице Реши-
на Туцића је, закључујем, сасвим изузетна, да се послу-
жим његовом језичком игрицом - ако, премда, или, мож-
да, ипак, али!
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ПЕСНИЧКА ПРИРОДА КРИТИКЕ

Вујица Решин Туцић: “ВРЕМЕ ФАНТОМА”; 
Културни центар, Нови Сад, 2005.

Вујица Решин Туцић је изузетан, оригиналан 
песник, али и сјајан критичар и есејиста, што по-
казује и његова нова књига “Време фантома”, у 

којој су сабрани текстови писани од 1982. до 2005. И у 
критичким записима воли да се представља као при-
падник Авангарде седамдесетих година. Често помиње 
најистакнутије представнике тога покрета у некадашњој 
југословенској поезији: Изсток Гајстер Пламен, Франци 
Загоричник, Томаж Шаламун, Каталин Ладик, Војислав 
Деспотов, Срећко Лоргер, Бранко Чучак, Борбен Владо-
вић, Мирољуб Тодоровић. Та поезија за њега је врховно 
мерило вредности, што истиче често, другим речима, на-
рочито у критици дела традиционалне поетике.

С пријатељском оданошћу и дивљењем пише, у неко-
лико текстова, о Војиславу Деспотову, за кога каже да му 
је био “од првог дана познанства и учитељ и ученик”. Он 
нас је, сматра Туцић, “суочио са нагомиланим парадокси-
ма литературе и људског живота, са гротеском, иронијом 
и цинизмом света у којем смо затечени”. И даље: “Свака 
књига Војислава Деспотова потресала је из темеља гроб–
ницу српске поезије.” У таквом надахнућу пише о књига-
ма Каталин Ладик (“Поезија је длакава”), Јудите Шалго, 
Бранка Андрића (“Његова поетика, по свом превратнич-
ком значају, равна је проналаску точка”), Радета Томића, 
Јосипа Севера, Горана Бабића. О овом последњем пише 
у три приказа, али нијансирано, с упитно интонираним 
опсервацијама и призвуком дистанцирања.
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Међу најбоље текстове у овој књизи спадају есеји 
(понекад у форми сећања) о писцима старијих генера-
ција, па чак и давно прошлих времена, који су такође, 
као и Туцићева Авангарда, раскидали окове уважава-
не поетике. Туцић обожава Оскара Давича, што нескри-
вено исказује у есеју “Демонски Давичо”: “Бити са Дави-
чом, схватио сам, читати га, волети његове поетске аван-
туре, то није лаки успон у плавичасте грађанске снове. 
Његова висина је негде у непознатим дубинама, он не-
прекидно силази да би се уздигао.” Туцић енергично по-
бија клише фаме који су око Давичовог имена створили 
његови идеолошки противници, наглашавајући да Дави-
чо није био прогонитељ: “Њега су гонили, читавог живо-
та, али га нису стигли.” Изванредан је текст “Безмерно и 
сићушно”, о Лази Костићу, који је за Туцића “наш први 
надреалист”, а за кога још каже: “Његов дубински поглед 
у апсурдно срце самог постојања човека одаслан је у вре-
ме и он није очекивао одговор од својих савременика.” У 
том есеју говори се и о Змају. Одлична је Туцићева пара-
ла између Змајеве прве песме из “Ђулића увелака” и Ла-
зине песме “Santa Maria della Salute”. A у вези са Змајевом 
песмом “Неслоги” луцидно закључује: “Гле како нам, из 
1868. године, одјекује семантички конкретизам, измиш-
љен у поезији ту недавно.” Занимљива су и узбудљива 
сећања на сусрете са Тодором Манојливићем и пољским 
песником Мироном Бјалошевским.

Али, поједини писци из старије генерације изложе-
ни су немилосрдном критичком секцирању. Пишући о 
роману “Грешник” Добрице Ђосића, Туцић бира најте-
же речи. Каже, на пример, да је Ћосић у “Грешнику” упо-
требио много чега, “недопустиво тривијалног, баналног... 
не би ли подупро и оснажио своје јунаке, нарочито у њи-
ховом сладуњавом закерању о моралу”, па онда изриче, 
као секиром одрезану, оцену да је Ћосић у “Грешнику”  - 
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“лош писац и још гори политичар”. Слично је прошао и 
Александар Тишма са својим (аутобиографским) рома-
ном “Сечај се вечкрат на Вали”. Додуше, у тој критици 
Туцић не пориче Тишмине књижевне квалитете него се 
обрушава на личност писца као главног јунака: “... нижу 
се призори из живота Александра Тишме, животном 
стазом једног рачунџије, спадала и конформисте, о чему 
пише филистарски ледено и равнодушно, бичујући сам 
себе на литерарно упечатљив али људски неприхватљив 
и несимпатичан начин.”

Туцић оштро пише и о нешто млађим писцима, с 
тим што њима, поред замерки, упућује и мало ироније 
(Ласло Вегел, Јован Зивлак, Ненад Грујичић, Благоје Ба-
ковић). Посебно су тешке његове квалификације књи-
жевности за децу, а у вези с једном књигом Раше Попова, 
о коме иначе има високо мишљење. То је изразио речима 
паушално а математички прецизно: “99,9% књижевности 
за децу 100 постотно је књижевно ђубре”.

Критичарски темперамент Вујице Решина Туцића је 
необуздан, као и његова поезија. Па, и његова критика 
је заправо у функцији афирмације непролазних вредно-
сти Авангарде седамдесетих година. И кад се одушевља-
ва дометима својих “сабораца” и кад критикује тради-
ционализам он је на истом послу. Тиме, помало, дискрет–
но, подупире и своју личну (добро, не баш сасвим лич-
ну) поетику. То је разумљиво, јер он је пре (и изнад) све-
га - песник.

Песничку природу ове критике уочавамо у текстови-
ма о писцима чија дела нису сасвим у складу с Туциће-
вим поимањем књижевности, али су му због нечега блис-
ки. Вредносни распон тих дела је, рекао бих, знатан, али 
Туцић о већини од њих, у том распону, пише толерантно, 
стрпљиво и одмерено, кадикад чак с неким благонакло-
ним инатом. Е, баш у тим текстовима он показује своју 
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племениту песничку душу (упркос авангардизму!) у тра-
диционалном смислу!

Критичка промишљања Вујице Решина Туцића су 
исказана јасно, недвосмислено (двосмислен је само кад 
баш хоће!), без академског околишања и замајавања, чес-
то провокативно, што је за неког неприхватљиво, али 
увек занимљиво. Његове мисли о животу и књижевности 
имају филозофску тежину и афористичку убојитост. Јед–
ну од њих сам одабрао, прихватајући је, као поенту овог 
записа: “Књижевна дела нису живот, она су само сан, од–
сањан у језику, на овај или онај начин, са више или мање 
књижевног мајсторства. Али, у часу ишчитавања, она су 
и једна јака илузија могућег живота, њихову језичку ст–
варност читалац проживљава, прихвата или одбацује.”
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ОТПОР КАО УМЕТНИЧКА ПРАКСА

Небојша Миленковић: 
“ВУЈИЦА РЕШИН ТУЦИЋ - ТРАДИЦИЈА 

АВАНГАРДЕ”; 
Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2011.

Књига Небојше Миленковића “ВУЈИЦА РЕШИН 
ТУЦИЋ - традиција авангарде” настала је пово-
дом истоимене изложбе у Музеју савремене умет–

ности Војводине у Новом Саду. Или је можда обрнуто: 
изложба је приређена поводом књиге. Свеједно. Нећемо 
постављати питање (да парафразирамо Вујицу): Шта је 
било пре, челична кокош или јаје у челичној лусци? Ни 
слична. У овом случају све се десило истовремено, јер је 
урађено према озбиљном пројекту и добро синхронизо-
вано. И успешно, и једно и друго. Ипак, књига, која је у 
почетку била само каталог за изложбу, остаје као трајна 
вредност. И баш тако: књига је вредна, и по садржају и по 
опреми, и служи на част и издавачу, и аутору и главном 
јунаку - Вујици Решину Туцићу (1941-2009).

Вујица је заправо био и јунак и антијунак нове умет–
ничке праксе, коју је волео да зове Авангарда седамдесе-
тих. Нову праксу је започео још као младић, у Зрењанину 
(брошура “Памфлети”), али је она добила замах тек кад је 
дошао у Нови Сад, крајем шездесетих година.

У уводном делу књиге (који је у ствари обимна и оз-
биљна студија) Небојша Миленковић је осветлио најза-
нимљивији део из живота и стваралаштва Вујице Реши-
на Туцића. То је период његовог бунтовништва у књи-
жевности, култури и друштву. Новосадска Трибина мла-
дих, одраније позната по свом “несташлуку”, објавила 
му је прву књигу песама “Јаје у челичној љусци” (у окви-
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ру едиције АГ 70, која није имала наставак следећих го-
дина), којом Туцић “започиње праксу перманентног ис-
траживања у језику и са језиком, која га је легитимиса-
ла као једног од кључних иноватора унутар српске неоа-
вангардне књижевне сцене”. У овом цитату, којим се у ос-
нови тачно дефинише значај поменуте књиге, има неко-
лико ствари које би Туцића изнервирале (онако нервоз-
ног какав је био седамдесетих година, а да му је нервоза 
најлепша врлина потврђује и његов врли пријатељ Јови-
ца Аћин), јер: 1. није признавао појам “неоавангарде”; он 
је то звао Нова уметничка пракса и Авангарда седамдесе-
тих, 2. није признавао ни “књижевну” сцену, јер поезија 
није књижевност, 3. избегавао је националне одреднице 
у поезији, култури и животу уопште. А та поезија, по не-
ким мишљењима (укључујући и песниково) и није пое-
зија него низ памфлета против свега постојећег у лите-
ратури, против песништва “у служби малограђанина”. У 
оно време и сам појам памфлета значио је (у политичкој 
пракси) нешто попут државног удара и непријатељске де-
латности. Књига сама по себи (можда због скромног ти-
ража) није превише узбудила дежурне идеологе у пар-
тијским комитетима. До узбуне је дошло тек кад су усле-
дила јавна представљања (на Трибини младих у Новом 
Саду, у београдском Дому омладине и Студентском кул-
турном центру), уз пратеће програме пуне провокатив-
них садржаја. На разним сценским наступима (перфор-
манси и сл.), уз учешће неколицине пријатеља и след–
беника, дошао је до изражаја песнички и људски бунт, 
праћен необично смелим паролама и поступцима, што је 
изазвало осуде идеолошких душебрижника, послушних 
новинара, па и колега (песника). А било је и суђења, неки 
су доспели у затвор, а Туцића је од затвора спасио песник 
и политичар Оскар Давичо. После се тај спонтани покрет 
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младих стваралаца спонтано (а под притиском власти) 
распао, али се, бар што се Туцића тиче, није и угасио.

Иначе, тај покрет, ако се може тако назвати (функ-
ционисао је мање-више неформално и неорганизовано), 
имао је шире, такорећи југословенске размере. У њему 
су учествовали (понекад као “групе”, а чешће појединач-
но) многи песници из Загреба, Љубљане, Београда, Новог 
Сада и још неких места у Војводини (Зрењанин, Суботи-
ца, Рума). Већи део књиге садржи фотографије са пер-
форманса и фотоперформанса “Моје менструације”, Ту-
цићева дела из визуелно-поетске праксе: “Реформ гроте-
ск” и “Стругање маште”, мноштво докумената и исечака 
из новина, као и богату библиографију, коју је сачинила 
Гордана Ђилас.

Миленковић је добро описао и протумачио овај део 
Туцићевог авангардног стваралаштва, а цитирао је и дру-
ге ауторе, углавном Туцићеве пријатеље, чиме је употпу-
нио портрет уметника у младости. Јовица Аћин, на при-
мер, каже: “Код њега је задртост блистава као борбе-
ност код Маркса, утисак отпора му је... на граници луде 
песничке мисли... Он је опасност по друштво. Да се стави 
у голубарник, он би из јаја излегао аждају. “Бошко Ивков 
тврди: “Вујица Решин Туцић живи и пише ПРОТИВ жи-
вота и писања уопште и, посебно, ПРОТИВ сопственог 
живота и сопственог писања.” А сам аутор књиге, Небој-
ша Миленковић, схвата Туцића као утописту који није 
веровао ни у шта, истовремено верујући и сумњајући у 
све, понајвише у себе.

Наравно, уз ово сведочанство о Вујици Решину Ту-
цићу увек треба имати у виду његове књиге наста-
ле касније. Много тога се у међувремену променило и у 
друштву и у животу песниковом. Његов бунтовнички 
став није се много променио, само је добио нијансу муд–
рости. О томе посебно сведочи његова последња песнич-
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ка књига “Гнездо параноје”. Њој није потребан никакав 
авангардни ни бунтовнички епитет. А заправо је тај ње-
гов ореол бунтовништва само привид и покрива само 
јавни живот поезије. Као човек, Вујица је био уљудан, 
мек и добродушан. Имао је све врлине и мане такозваног 
обичног човека, а кога он кадикад, у песми, назива непо-
знати човек, који пребива у гнезду параноје.
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ОЛУПИНЕ ПОТОНУЛОГ СВЕТА

Предраг Степановић: “ЖИВЕТИ У МОХАЧУ”; 
Издавачи: Удружење књижевника Србије и Задужбина 

Јакова Игњатовића, Београд - Будимпешта, 2006.

Књигу “Живети у Мохачу” аутор, Предраг Степа-
новић, одређује (у поднаслову) као “роман погра-
нични”. Та одредница на први поглед звучи непре-

тенциозно, као досетка, али је заправо лукаво смишљена, 
а има двојако значење. Једно је социолошко и политичко: 
ради се о животу људи, националне и друштвене скупи-
не, чију судбину, у “време великих преокрета”, одређује 
специфичност пограничног подручја (у непосредној бли-
зини матичне земље и народа, а увек покрај Дунава). А 
друго значење је књижевно-теоријско: ово дело се може 
сврстати у неки, условни, гранични (“погранични”) жанр 
између романа, хронике, документарне прозе, јер има у 
себи елементе свих тих књижевних врста.

Предраг Степановић је познати српски писац и фи-
лолог из Мађарске. Рођен је у Мохачу (1942), живи у Бу-
димпешти, где је докторирао с тезом “Говори Срба и Хр-
вата у Мађарској” и ради као ванредни професор на кате-
дри за славистику Филозофског факултета Универзите-
та Етвеш Лоранд. Објавио је више књижевних и научних 
дела. Његов стручни рад на Универзитету је у сагласју са 
његовом прозом, у којој бележи и брижљиво чува језик 
Срба у Мађарској у оном старинском, помало окамење-
ном облику. Добар пример је роман “Живети у Мохачу”.

Књига је испуњена једноставним, готово праволи-
нијским казивањем пишчевог (стварног) тетка Тихо-
мира (мађарска верзија: Тихамер), познатог у Мохачу и 
околини под именом Ђука Болманац, коме помало по-
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мажу (или сметају) супруга Наталија тј. “баба тета” и 
други чланови фамилије. Ђука Болманац, својим арха-
ичним, сочним језиком, обогаћеним личним шармом се-
оског мудријаша, говори о најважнијим догађајима своје 
породице али и Мохача и читавог тог краја, национално 
мешовитог (Срби, Шокци, Мађари, “Шваби”), током 20. 
века. Његово казивање складно је допуњено поглављем 
“Породице, сокаци, салаши”, настало заслугом пишчеве 
мајке. Ти голи спискови који садрже само имена и пре-
зимена Срба који су живели у Мохачу пре Првог свет–
ског рата, доимају се као узбудљиво сведочанство о ве-
чним српским сеобама, асимилацији и нестајању. Али и 
трајању. Сва та сведочења и сећања оцртавају се као “јед–
на слика у парчадима, као у разбијеном огледалу”. Писац 
каже: “Олупине потонулог света”.

Више него о нестајању, Ђукино казивање је прича о 
трајању (“Почни опет изнова”). Тешке ударце и губитке 
он описује с неким стаменим филозофским миром: “И с 
једне и с друге стране границе је све ошло.” Или: “... докле 
се могло ја сам се држо, вуко сам”.

Личност Ђуке Болманца је аутентична, што по-
тврђује и мала збирка фотографија (са годинама рођења, 
венчања, славља, смрти), може се схватити и као фик-
цијски књижевни лик, али, у сваком случају, Ђука је из-
ванредан пример отпорности људске према силама и ћу-
дима различитих власти. Прегрмео је Ђука (доживевши 
86. годину) царско-краљевску аустроугарску власт, ср-
бијанску (после Првог светског рата, док је Мохач при-
времено био под влашћу Краљевине СХС), нову мађарс-
ку власт (као “оптант” који није у предвиђеном року оти-
шао у нову државу), затим југословенску краљевску (у 
улози стварног оптанта), мађарску окупаторску (у Дру-
гом светском рату), хрватску усташку (Мађари су га у по-
следњем тренутку спасли од усташке каме), па онда опет 
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мађарску али комунистичку власт, и руску у међувре-
мену, био је “оптант”, “издајица” (мађарске домовине) и 
“црвени кулак”, радио као трговац, ратар, сточар, куби-
каш и задругар, остајао без земље и имања, без куће и са-
лаша, све почињао од почетка, а никад није клонуо, про-
бијао се кроз опако време на томе мање-више увек истом 
животном простору, да би у дубокој старости, немоћан 
за физички рад, заједно с “баба тетом”, смирење нашао са 
књигом у руци, бистра ума и ведрога духа.

Аутор није имао потребе да књижевним средстви-
ма гради главни лик романа, довољно је било да га тач-
но пренесе из живота у књигу, са свим језичким особе-
ностима, дигресијама у његовом причању, издвојеним 
упечатљивим анегдотама (“Србијанско правосуђе”) и 
својеврсним историјским поукама.

И ето тако - и тако! - живот пише романе. Уз малу 
помоћ доброг писца.
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Причам ти причу о причању и читању прича 

ПОЛИТИЧКА КЊИЖЕВНА КРИТИКА

Три и по деценије од “случаја” с причом 
“Смрт цимбалиста Пиште” Предрага Степанова 

(Степановића), српског писца из Мађарске, 
у “Књижевним новинама” (16. септембра 1974. године)

У време нашег незаборавног самоуправног соција-
лизма, у идеолошки зачараном друштву, дешавало 
се (неки кажу често, неки веле понекад) да се по-

литика умеша у књижевне и уопште уметничке послове, 
па оштро критикује, арбитрира, осуђује и прогања греш-
не и неподобне уметнике и њима наклоњене сподобе. 
Строги су били идеолози (и пришипетље) тога времена, 
и њихови тужиоци и судије према писаној и јавно изго-
вореној речи. Пазили су да не прођу некажњено (однос-
но да буду барем жигосани) они који на провокативан и 
(по званичном мишљењу) скаредан начин пишу о најви-
шим вредностима нашег друштва, међу које су спадали 
братство и јединство, Партија у водећој улози, општена-
родна одбрана (и друштвена самозаштита), Југословен-
ска народна армија, највећи син наших народа и народ–
ности... Тако су запазили и причу Предрага Степанова у 
“Књижевним новинама” од 16. септембра 1974. године. 
И поред свега што се дешавало, ретко је које књижевно 
остварење имало такав одјек и стекло такву књњжевну 
“биографију” као ова прича.

Данас, три и по деценије после објављивања, сећање 
нам освежава сам аутор Предраг Степановић (који је, у 
међувремену, презимену Степанов додао ић, како сам 
каже, “да се власи не сете”) новом књигом прича “Усудне 
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речи”. Књигу су (2008) објавили радионица “Венцловић” 
из Будимпеште и “Народна књига - Алфа” из Београда.

Да се подсетимо, Предраг Степановић је угледни 
српски писац (и лингвиста) у Мађарској. Рођен је 1942. у 
Мохачу, као један од потомака оних Срба који су дошли 
са Чарнојевићем. Отац му је био православни свештеник. 
Предраг Степановић је студирао у Печују и Будимпешти, 
где је радио као професор на Славистичкој катедри Уни-
верзитета Лоранд Етвеш. Дуго је живео у Будимпешти, а 
однедавно станује у Сентандреји. Поред стручних радо-
ва, објавио је и више књижевних дела: “Преполовљени” 
(роман, 1982), “Малоградске и друге приче” (приповетке, 
1984), “Записи једног читаоца” (есеји, критике, прикази, 
1994), “Приче о малом зецу” (роман за децу, 1996), “Жи-
вети у Мохачу” (роман, 2006) и др.

У књизи “Усудне речи”, уз осам приповедака наста-
лих од средине осамдесетих година прошлог века до 
2007. године (о којима ћемо писати другом приликом), 
налази се, на знатном простору (трећина књиге) и “При-
ча о причи”, веома занимљив прилог о случају поменуте 
приче објављене у београдским “Књижевним новинама”. 
Ту Степановић најпре, у тексту под насловом “Пишта 
и коментари”, објашњава како је настала прича. Она је 
заснована на истинитом догађају, који су власти заташ-
кале. Заиста је, као у његовој причи, у лумперајки мла-
дих официра у чарди “Пакао” (прекопута од Ваца, на 
Сентандрејском острву), један официр извадио пиштољ 
и убио свирца, Циганина (Рома). Писац је за догађај саз-
нао од двојице познаника (одвојено), а причу је изгра-
дио уз помоћ списатељске маште, не наводећи где се тач-
но радња догађа и чији су држављани официри и музи-
чари. Те напомене су можда важне данашњем читао-
цу, али идеолозима и тужиоцима оног времена тешко да 
би нешто значиле чак и да су биле уткане у причу. Затим 
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следи прича “Смрт цимбалиста Пиште” (у оном облику 
у којем је објављена 1974. године), па збирка текстова из 
новина и разних политичких саопштења.

Наши самоуправни душебрижници су били шоки-
рани причом. У њој, као што је већ речено, један млади 
официр (ванредно унапређени поручник; дакле, један од 
најбољих младих официра, који треба другима да служи 
за углед) убија Циганина, цимбалисту, што је за такве чи-
таоце било нешто незамисливо. А још више их је шоки-
рао опис свађе која је претходила убиству, са пуно речи и 
реченица које “вређају национална осећања” (а није само 
поручник, Србин, тај који вређа; Пишта узвраћа истом 
мером, па и преко мере!). Схватили су (као, вероватно, и 
обични, непристрасни, читаоци) да је реч о официру ЈНА 
и догађају из наше крчме (негде у Војводини).

Коментаришући некадашње коментаре, Предраг 
Степановић каже да су у целој тој причи о “случају” цим-
балиста Пиште данас “најзанимљивији савремени но-
вински чланци”. И додаје: “То су живи, упечатљиви доку-
менти једног и не тако давнашњег времена, кроз које се 
сликовито одражава југословенска стварност, или макар 
само један сегмент стварности седамдесетих година. По-
сле свих збивања и промена које смо од тада доживели, 
данас ти текстови делују као гротеска, али ако их помно 
читамо видећемо да су веран одраз духовне и политич-
ке климе у којој су настали. Из њих зрачи и вера у идеју, 
и убеђење да се служи доброј ствари, али и заслепљеност, 
и подлост, и слуганство; додворавање властима. Осећа 
се намера да се кроз обрачун са “непријатељима” самоу-
правног социјализма и “братства и јединства наших на-
рода и народности” докаже правоверност, оданост, буд–
ност. Приповетка “Смрт цимбалиста Пиште”, убеђен сам, 
у светлу тих написа данас значи далеко више него што би 
значила без њих.”
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Па, шта се то писало (у јесен 1974) о причи “Смрт 
цимбалиста Пиште”? Цитираћемо неколико реченица:

У “Вечерњим новостима” (23. септембра) у подужем 
тексту, поред осталог, пише:

“Саткана од произвољности, конструкција и вул-
гарности, проза “Књижевних новина” у овом броју за-
служује друго име - реакционарни памфлет иза кога се 
помаља великосрпски хегемонизам.”

“Откуд младом официру, првом у својој класи, такво 
понашање, такав смисао за ниподаштавање и истресање? 
Откуд му познате реченице наших познатих национали-
ста? Где је то научио и одакле је понео?”

У “Народној армији” (26. септембра):
“Како друкчије схватити писца него да му је намера 

да извргне руглу хиљаде младих старешина наше армије 
који предано раде на обуци јединица, на организовању 
одбране и који се баве одговорним педагошким радом не 
питајући при томе за радно време.”

“... садржај приче није ништа друго него протурање 
на мала врата туђих идеја са којима се одлучно обрачу-
нао Десети конгрес СКЈ.”

“Неопходно је овај пут указати на одговорност ре-
дакције листа “Књижевних новина”.”

У новосадском “Дневнику” (26. септембра):
“Уместо сукоба страсти писац нуди сукоб нација. Ср-

бин је у причи осиони кавгаџија, мађарски Ром подмукли 
шићарџија, Буњевац љигави бескичмењак. Таква карак-
теризација увредљива је за све а пошто су представници 
нација сликани као национални типови, сви се с правом 
могу сматрати увређенима.”

“А што се тиче карактеризације поручника, њего-
ве психичке лабилности, његове љубави према алкохолу, 
његове спремности на подједнако лако разбијање чаша 
при лумповању и потезање револвера, прича је перфид–
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на. Такве ликове партизанских официра, који су сликани 
као људождери, својевремено је обилато нудила Гебелсо-
ва литерарна машинерија.”

Тај број “Књижевних новина” је најпре привремено 
а затим трајно забрањен. Неки листови су само прати-
ли ток суђења и цитирали тужилачке и судске квалифи-
кације. Неки су, као и поједина политичка руководства, 
критиковали “одбранашки” став редакције “Књижевних 
новина”. Пренели су и “запажени редакцијски уводник” 
Колегијума Радио Новог Сада, који поставља питање: 
“Коме је потребно данас да враћа точак мрачне про-
шлости, макар и у форми квазистваралаштва? Политич-
ки памфлети овакве врсте нису наивна игра.” Ту су и са-
општења Управног одбора Друштва књижевника Војво-
дине (у истом руху) и Секретаријата Председништва По-
крајинске конференције Социјалистичког савеза и још 
неки прилози.

Пијани метак поручника Јована Дрндина изазвао је 
велику паљбу идеолошке “тешке артиљерије”! На мукама 
су били, осим писца приче, и чланови редакције “Књи-
жевних новина”, посебно главни уредник Драган М. Јере-
мић, а и Данило Киш, главни организатор Међународног 
сусрета писаца у Београду, који је (већ позваном) Пред–
рагу Степанову (потоњем Степановићу) “преко телефона 
саветовао да би боље било” кад не би долазио у Београд 
“док се ствар не стиша” (гле како је невоља “ујединила” 
Јеремића и Киша). Ствар се није брзо стишала, а прене-
ла се и у Мађарску, где је наш аутор остао без посла, имао 
је и других неприлика, али о томе каже: “Оно што се у 
Мађарској догађало потпуно је лично, а из данашњег ас-
пекта више није ни занимљиво.”

Нама би, међутим, баш из данашњег аспекта, било 
занимљиво да видимо и чујемо како би прича “Смрт 
цимбалиста Пиште” била оцењена у коментарима да-
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нашњих (демократских) идеолошких душебрижника 
(од којих су неки остарели и пребучени примерци не-
кадашњих), који се башкаре у “медијима” и “салонима” 
тзв. невладиних организација. Да ли би аутору прилепи-
ли неке старе етикете, уз понеку нову, попут оне о “поли-
тичкој коректности”? Што да не! То можда и сам писац 
наслућује кад каже да ту причу, иако “има набоја”, “саму 
по себи” ипак не би још једном објавио. Довољно му је 
једно искуство. И нама је. Иако, знамо, неки воле да се 
понављају.

А, да! Те године (да ли пре или после приче о 
Пишти?) усвојен је знаменити устав СФРЈ, који су 
мање-више исти књижевни критичари онолико велича-
ли а онда су га, после поновног читања, искористили као 
“легитимну” основу за растурање Југославије и Србије.

Њима су се придружили и књижевни критичари 
“међународне заједнице”, који нам на основу те књижу-
рине и даље читају лекције и њоме нас шопају по ушима. 
Па сад нисмо начисто: које је писано дело било опасније 
- прича о покојном Пишти или ово друго (да му не по-
мињемо име му његово)?!
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ЖИВЕТИ И НЕСТАЈАТИ

Предраг Степановић: “УСУДНЕ РЕЧИ”; 
Радионица “Венцловић”, Будимпешта -  

“Народна књига - Алфа” - Београд, 2008.

Предраг Степановић је угледни српски писац и 
лингвиста у Мађарској, познат и нашим читаоци-
ма. Он је један од малобројних преосталих пото-

мака оних Срба који су дошли са Чарнојевићем, а отац 
му је био православни свештеник. Рођен је 1942. у Моха-
чу, студирао је у Печују и Будимпешти, где је радио као 
професор на Славистичкој катедри универзитета Лоранд 
Етвеш. Дуго је живео у Будимпешти, а однедавно станује 
у Сентандреји. Поред стручних радова из области линг–
вистике, објавио је и књижевна дела: “Преполовљени” 
(роман, 1982), “Малоградске и друге приче” (приповетке, 
1984), “Записи једног читаоца” (есеји, критике, прикази, 
1994), “Приче о малом зецу” (роман за децу, 1996), “Жи-
вети у Мохачу”” (роман, 2006) и др.

У новој књизи - “Усудне речи” - налази се осам при-
поведака насталих од средине осамедесетих година про-
шлог века до 2007. године, као и посебан прилог “При-
ча о причи” посвећен “усуду” приче “Смрт цимбали-
ста Пиште”, која је пре три и по деценије стекла завидну 
славу као политички “случај”.

Наслов “Усудне речи” је и наслов једне од ових при-
ча, у којој једна жена Мађарица, супруга паланачког ад–
воката, дубоко верује у усуд (судбину), а ту веру јој је уч-
врстило сопствено искуство. Њена ћерка се удала, “усред 
Мађарског орсага”, за једног српског младића, “јединог 
Србина кога је у животу срела”. Тада се жена сетила вре-
мена кад је родила ћерку. Било је то у Другом светском 
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рату, кад су жене заточене у логору Шарвар (“четникта-
бор”), пред крај рата, могле да излазе из логора и раде по 
мађарским кућама као кућне помоћнице, дадиље и сл. 
Тек рођеној девојчици дадиља је била тужна Српкиња 
по имену Душа, која ју је волела и тепала неке непозна-
те речи.

Сад се мајка сетила звука тих речи, схватила да су то 
биле српске речи и поверовала да су оне баш њену ћер-
ку судбински водиле до брака са Србином. У тој бизарној 
причи има неке симболике заједничког живота у нацио-
нално мешовитој средини, али у већини прича писац са-
гледава живот из перспективе (која “перспектива”!) пре-
осталих Срба у Мађарској.

Током векова (нешто више од три века) српска по-
пулација на тлу данашње Мађарске се постепено смањи-
вала и данас се бележи скромним статистичким исказом 
(што писац, иначе, не потенцира посебно). Али, упркос 
томе, Срби у Мађарској су дуго били добри чувари тра-
диције и језика (можда и бољи него у Србији). Неке при-
че Предрага Степановића (управо оне најбоље) сведо-
че о таквим људима. У “Божићној причи” и причи “Сре-
тан чојек” писац се (као и у свом роману “Живети у Мо-
хачу”) враћа у детињство и описује узбудљиве догађаје и 
драге ликове својих вршњака и, нарочито, старијих осо-
ба које зраче мудрошћу и здравим схватањем живота. 
Те приче су проткане и неком сетом због пролазности 
и нестајања. У “Божићној причи”, при крају, приповедач 
каже: “И коначно је наступио и први Божић кад у Моха-
чу више није “било српске деце ни за један вертеп.” Жи-
лавост сељачку и животну енергију Степановић је сјајно 
представио у причи “Сретан чојек”, у лику деде Милана и 
његовој борби за салаш и стадо оваца. Ова прича је, ина-
че, одличан пример очуваног народног језика Срба у Мо-
хачу.
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На великом су искушењу били Срби у Мађарској по-
сле Првог светског рата, кад је отворена могућност “оп–
тирања”. Многи су “оптирали” и одселили се у краје-
ве одакле је Чарнојевић довео њихове далеке претке, а и 
на новоослобођене територије. Неки су се покајали, али 
повратак је ризичан био, а неки су се, захваљујући жила-
вој везаности за земљу хранитељку (ма где била), снашли 
и у “матичној” држави. О појединачним судбинама “оп–
таната”, из различитих углова, говоре приче “Изгубљени 
гроб”, “У своме се селу не краде” и “Краде ли се, краде”. У 
некима од тих прича има и доста горког хумора.

Кроз све те године и векове Срби су били изложени 
разним притисцима, као што је, на пример, асимилација 
и верско унијаћење. Кадикад се, у новије време, та врста 
притисака јавља у комичном виду, као у причи “Афганис-
тан, Пакистан” (сеоски пољар, “субаша”, као човек у др-
жавној служби, мора да српско презиме замени мађарс-
ким, да би се одласком у пензију опет вратио на своје!). А 
све је то почело пре три века, одмах по насељавању Срба 
у Угарској (упркос “привилегијама”). О томе упечатљиво 
говори прича “Големи јади једног унијата”, која се доима 
као документарна проза. У писму папи, један од првих 
унијатских (српских) свештеника жали се због мржње и 
претњи од стране “несједињених” Срба. Ова прича је ве-
роватно намерно стављена на крај низа прича о Србима 
у Мађарској, као подсећање на “добродошлицу” у новој 
средини.

Али, ту није крај књиге “Усудне речи”. Добру трећи-
ну простора, на крају, заузима “Прича о причи”. У том 
прилогу нас аутор подсећа на “усуд” његове приче “Смрт 
цимбалиста Пиште”, објављене 16. септембра 1974. у бе-
оградским “Књижевним новинама”. Идеолошки душе-
брижници су оштро жигосали и писца и “Књижевне но-
вине” због “вређања националног осећања” и прика-
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зивања официра ЈНА (који није био официр ЈНА) у не-
гативном светлу. У оквиру “Приче о причи” дата је и 
та прича, заједно са збирком новинских написа и по-
литичких саопштења, а све је пропраћено разложним 
објашњењима и уздржаним коментарима аутора приче. 
Из свега тога могло би се закључити да се наслов “Усудне 
речи” у највећој мери односи баш на тај негдашњи поли-
тичко-књижевни “случај” у (данашњем) трагикомичном 
осветљењу!
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КЊИГА КОЈА ЈЕ ПЛАНУЛА ПРЕКО НОЋИ

Милутин Ж. Павлов: “ШАРМЕР МАЛЕ ВАРОШИ”; 
“Прометеј”, Нови Сад, 1995.

Пред нама је књига Милутина Ж. Павлова “Шар-
мер мале вароши”. Десила се, и ту више нема по-
моћи. Побећи се од ње не може, мада је било по-

кушаја. Ваља нам се са њом суочити.
Заведен шармом Мите Копрцана, “шармера мале ва-

роши”, подлегао сам његовом утицају и, за ову прилику, 
усвојио, колико сам могао, неке његове манире у фином 
изражавању.

Прво и пре свега, даје се на знање да је ово књига с 
биографијом.

У Милутина ушо ђаво и није му мира дао док није 
исприповедао повест о Мити Копрцану, касапину, гроба-
ру, шармеру и пичвајзеру, директном потомку банатског 
Гаргантуе или Пантагруела а можда и обадвојице, свет–
ском човеку, и његовом шашавом свету. Најпре је ове-
рене изводе из повести пола деценије теглио преко ра-
дио-препарата, РТВ Нови Сад, Жарка Зрењанина број 
три, од буђења до чуђења, а онда, на врага, сео за куцаћу 
машину и наштанцовао роман, антироман, шта ли је. И 
све би било у најбољем реду да није, у очајању, напрас-
но одлучио да то чудо и одштампа и стави на увид ок-
рутне јавности (прво издање, пре пет година). По савету 
Мите Копрцана, склопио је уговор са јефтином а солид–
ном штампаријом једне часне верске установе, у којој је 
сазнао да има Бога. Кад је скоро све готово било, неко је 
упозорио божје људе да “Шармер мале вароши” врви од 
богохулних речи и израза, безобразних сцена и догађања 
народа. Срећом, наш несрећни писац је трећину тиража 
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већ био преузео. Преостале две трећине натоварене су на 
камион и однете, по мрклој ноћи, у непознатом правцу. 
Тако је тираж “Шармера” прво издање, углавном, плануо 
преко ноћи. А штампари су се од Милутина уљудно оп–
ростили. Ти си добар човек, Милутине, рекли су му, али 
твоја књига је ђаво. Ја бих чак рекао - ђаво и по. То исто 
мислим и за друго издање.

Већ сам се, узгред, приупитао је ли то роман или 
нешто друго. За мене је “Шармер мале вароши” некако 
више антироман илити приповедни венац страобалног 
лапрдања, отрцавања, домунђавања, дрекања, флићкања, 
балегања, здронцања и керебечења, у блицевима, про-
филима, позама и портретима, а све то у четири тотала, 
брез да се штогођ дешава. Збиља, ако ћемо право, ништа 
се ту не догађа, сем ако не рачунамо чекање на воз, чере-
чење недужне стоке, ударање штамбиља, ждрање, ожде-
равање, ватање певаљке, манипулисање дункл шеширом, 
скидање чакшира, двополно опаљивање и крађу мртва-
ка. Шта ћете, такав је живот. А живот пише антиромане. 
Јак писац. Ништа он не би урадио да Милутин, мислим 
Ж. то јест Павлов није мукотрпно скупљао брезобразлу-
ке по Банату.

Тих речи, те шале, тог смеја! Да пукнеш!
Књига је начисто откачена. Главни јунак, Мита Копр-

цан, сав је од крви и меса, таква му и професија, ал и као 
да није од овога света. Његов свет је потпуно блесав свет 
па је зато и пуно бољи од остатка.

Ако прави књижевни критичари буду читали “Шар-
мера мале варош” биће на великим мукама. То јест, ако 
мука на муку иде. Ако не иде, ником ништа.

Било би ту посла и за језичаре, докторе за језик, кад 
би умели да раде праве ствари. Није ово “Хазарски реч-
ник”, али много занимљив речник из ове књиге би се дао 
извући, поред оног који је већ извучен. А успут би се мо-
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гла саставити и згодна антологија вербалних спрдачина 
за увесељавање напаћеног народа.

Кад би Мита Копрцан нашао мало слободног време-
на да ову књигу прочита, сигурно би казао: Ово је књига 
на расклапање, мож да расклопиш ди оћеш па да читаш 
ко да си чито од почетка а не мораш до краја!

И шта даље да вам причам? Има у том “Шармеру 
мале вароши” неког шарма. А и здраво је смешно.



130 Анђелко Ердељанин

ШИФРЕ СКРИВЕНЕ СТВАРНОСТИ

Милутин Ж. Павлов: “ГАЛОП ГОСПОДИНА АРЕСА”; 
“Прометеј”, Нови Сад, 2003.

Роман “Галоп господина Ареса” Милутина Ж. 
Павлова је занимљиво, необично и провокативно 
дело. У поређењу с другим књигама прозе овог ау-

тора, ово је надреалистичка, надземна, поднебесна, над–
страначка и постмодернистичка пустоловина, која се 
опире теоријама и дефиницијама.

Што се фабуле тиче, тешко је рећи о чему се ту за-
право ради. То је неко вечно стање рата, мира, револу-
ција, преврата и свакаквих крвавих урнебеса. Велики 
и мали силници, војсковође, дипломате и шпијуни, си-
леџије и криминалци, атентатори и “декуративне” кур-
ве, родољуби и издајници - надмудрују се и сукобљавају, 
коцкају се и убијају, курвају се и стрељају, смишљају ме-
ханизме уништавања, играју ратне игре, растурају држа-
ве и народе, мењају земљописе, филозофирају о слобо-
ди и миру, гину и васкрсавају, капитулирају (“у нечијем 
јавном клозету”), и онда опет све испочетка, а успут пе-
вају родољубиве песме, зевају, пуштају ветрове и мокраћ-
не поплаве, глупирају се, лете и галопирају. То је и мрт–
ва трка лудих и збуњених са бесконачним одуговлачењем 
казивања истине о завршним сладострасним појединос-
тима.

Све се то догађа на просторима Аркане (Велике Ар-
кане), Кантабилије, Атлакије, умешане су и Англија, Там-
на Гора и Акрапија (да не помињемо остале), а сва сили-
на догађаја сручила се на главе народа који се зову Гвоз-
ди, Вестелти, Библуси, Зенди, Тиркизи, Англи, Кантаби-
ли, Иберменши, Џумли. Временски распон догађања је 



Књига Живот 131

широк: од “године зеленог скакавца и жуте кобиле”, пре-
ко “магарећих времена”, до “времена великих забуна” и 
“времена кишних глиста имбецилног столећа”. То је она 
позната епоха кад су Срби, на историјској прекретници, 
са свих својих страна (гле, четири “с” - мала четири “с”!), 
изашли на америчке границе. У документовању простор-
них и временских оквира и филозофских појмова писац 
се обилато служи измишљеном географијом, поремеће-
ном историјом, ванземаљском демографијом, предна-
прегнутом биологијом и ишчашеном теоријом књижев-
ности.

Намучиће се читалац који покуша да нађе шифру 
(бар за себе) за препознавање стварне стварности у овом 
роману. Преиначена стварност је извучена из света су-
рових чињеница и смештена у пријатнији свет речи, а и 
речи се преиначују, растачу и поново састављају у нео-
чекиваним комбинацијама са спорадичним одсјајима пр-
вобитних значења.

И тај покушај дешифровања може да буде забаван. 
Можда имагинарна држава Аркана (понекад названа Ве-
лика Аркана) има неке везе са Арканима наше блиске 
прошлости. Тројица врхунских силника могли би бити 
карикирани потписници дејтонског квазимира односно 
кваримира. А могли би то бити и много силнији силни-
ци. Ти силници можда чак симболизују главне нехумане 
идеје 20. века: стаљинизам, хитлеризам и американизам. 
Под овим трећим појмом подразумева се болесни (пси-
хопатски) антикомунизам и бахати каубојски хегемони-
зам. Шифра скривене стварности може се, најзад, тражи-
ти и у измишљеним (а сличним) географским и личним 
именима (од којих су нека чисто српска). Али, ипак би то 
био мање-више узалудан посао.
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Права стварност се најпоузданије препознаје у ис-
казима наратора и многобројних ликова. Навешћу илус-
трације ради, само неке, који имају афористичку тежину:

- Без добре курве нема ни паметне империје.
- Данас је модерно ићи супротно од памети, нема 

будале која то не зна.
- Народ нема шта да једе, али има шта да пева.
- Док је марве, биће и млека и крви.
- Ах, ми смо ништа, време је нешто.
- Ко схвата ништавило, потире уништење.
- У чему се разликују будале и силеџије? Будала 

нишани у главу, а силеџија гађа у срце.
- Нема ту савести и свести, нема лепог и ружног 

рата, рат је кланица слаткоречивих убица.
- Све велике истине никле су као нежне травке из 

гранитног постамента лажи, зато се споменици и руше, 
лете ка провалији, букте као суве запаљене шуме.

- Касарне су званичне депоније јуришника за од–
стрел, резерват мушке дивљачи за елитне ловце помере-
них и поремећених политичара. Безумни политичар по-
лаже ловачко право на милион војничких живота. У слу-
чају ловачке допуне, дозвољен је и масовни одстрел ци-
вила...

- Рупа је прави смисао бесмисла. У рупама су недо-
стижне тајне. Из рупе вреба помрачени ум.

- Сваки Наметник има свога Одметника који вреба 
из заседе.

- ...војска је војска, ту нема хуманих начела, све је 
замрачено и помућено идеологијама и померено ка иде-
алним будалаштинама манијакалних вођа...

- Ова кловнијада није наивна будалаштина.
- Историја је пуна страве, а ми смо још увек погуб–

но храбри и глупи.
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- ...пробисвети и мангупи са плаћеницима певају 
патриотске песме.

- Најлепше је погинути за народ, ако треба до по-
следњег човека, макар и ја био тај последњи.

- У сиромаштву нема слободе, закон је привид и 
дистанца имућних од сиромашних.

У суштини, ова књига је антиратна парабола. Реч је 
о бесмислености рата, политике и филозофије ратовања.

Много се овде говори о будалама. “Орден” будале 
писац качи свим тим уврнутим личностима, “неимарима 
магарећих година”, “магарцима на државним јаслама”, а 
нарочито “укрућеним моћницима светских будалаштина 
и хистерија”. Људску нарав често описује сточним епите-
тима и кићеним титулама (попут поменутих). Окруже-
ни смо поживотињеним људима. Живимо, понајвише, “у 
магарећем свету”, у којем владају људи “магареће паме-
ти”. Павлов је изградио читаву филозофију “магарећлу-
ка”, полазећи од својеврсног магарећег система вредно-
сти, лудирајући се појмовима још непризнате постмодер-
нистичке магареће поетике.

Кадикад се антијунаци романа “Галоп господина 
Ареса” доимају као митолошка бића. М. Ж. Павлов је из-
градио неки свој митолошки систем, који има хијерар-
хију, правила понашања, са разноврсним чудесима уоби-
чајеним у митолошким световима.

Читање овог романа изазива спонтане асоцијације 
на нека друга штива, с којима се могу правити паралеле. 
Павлов је, понекад се чини, у сродству и духовном дос-
луху са далеким и блиским књижевним узорима. У ње-
говом роману има раблеовских ликова (са пренаглаше-
ним комичним особинама, који се размећу простаклуци-
ма, у скрнавим сочним дијалозима; има нешто гогољев-
ско у опису карактера и ситуација - отуд ваљда и глав-
ни мото узет из Гогољеве приповетке “Старовремске спа-



134 Анђелко Ердељанин

хије”; има неке атмосфере сличне оној из даблинских кр-
чми у Џојсовом “Уликсу”; разузданост силника, господа-
ра рата и лажимира, подсећа на раскалашност богова у 
делу Растка Петровића “Бурлеска господина Перуна бога 
грома”. На сличност са “Бурлеском” упућује луцидна ре-
торика и маштовитост обрта, што одликује оба дела, као 
и сличност наслова у њиховом значењу и њиховој сило-
витој звучности. А и дело М. Ж. Павлова је по многоче-
му заправо бурлеска. Оно асоцира помало и на Орвела, 
уз напомену да је Орвелово дело промашено у времену и 
простору. Могло би бити поново актуелно у некој прера-
ди, уз одговарајуће историјске исправке и географска по-
мерања према западу, и са новим насловом: “2004”. Нај-
зад, Павлов донекле подсећа и на Кодера, у стварању но-
вих речи и нових појмова са старим речима или њихо-
вим коренима. На пример: улоп, керефекалије, тетра-
ри, вртоглавник, фркаџије, алкохолно прдекало, тиктак-
тонусни ритмови, национална дојења, крхка кловнијада 
лоше вођеног циркуса, циркулоза. Може се такође књига 
М. Ж. Павлова тумачити и у постмодернистичком кључу, 
али довољан је и обичан калауз.

У причи “Старовремске спахије” препознао сам од–
ломак који је Павлов узео за мото свог романа. Код 
Павлова тај цитат (не знам ко је преводилац) гласи:

“По чудном устројству ствари, ништавни разлози 
изазивају крупне догађаје и обрнуто - велике намере се 
завршавају ништавним резултатима. Неки освајач спре-
ми све снаге своје државе, ратује неколико година, њего-
ве војсковође се прославе и на крају се сврши тиме што 
добије парченце земље на коме се ни кромпир нема где 
посадити; а понекад се два кобасичара из два града пот–
ру због ситнице, свађа се прошири на градове, села и за-
сеоке, кашто и на целу државу.”
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Павлов није навео одакле је цитат, само је потпис 
ставио: Н. В. Гогољ. И тај превод је некако огољен. А онај 
превод који сам ја читао (из 1946. године) звучи лепше. 
Могло би се рећи да је - огогољен:

“Али свет је тако устројен да увек малени узроци 
рађају велике последице, и обратно, велика подузећа свр-
шавају се никаквим последицама. Један освајач, рецимо, 
сакупи све силе своје царевине, војује неколико година, 
војводе његове прослављају се, и напослетку све то за-
вршује се добитком парчета земље, на ком немаш где ни 
кромпир посејати, а други пут посвађају се два кобаси-
чара из каква два града ма за какву тричарију, и распра 
њина обузме напослетку градове, затим засеоке и села, па 
онда и целу царевину.”

Павлов је изабрао добар цитат за мото свог дела, јер 
се и њиме, бар делимично, указује на суштину романа 
“Галоп господина Ареса”.

Али, у целој тој причи о цитату најлепше је то што 
су се таква (Гогољева) размишљања нашла у једној при-
поветки које нема никакве везе са ратовањем и слич-
ним глупостима. То је, напротив, приповетка о идилич-
ном животу добродушних људи које је време, још у оно 
време, прегазило. И сам Гогољ, после цитираног одлом-
ка, каже: “Али оставимо се овога мудровања: није му овде 
место...” Све ми се чини да се ради о малом лукавству са-
тиричара, који је намерно своје неподобно мудровање (о 
глупости ратовања) ушушкао у једну невину причу - да 
би подвалио цензорима!

Данас писци слободно, из свих сатиричних оружја и 
оруђа, пуцају на креаторе, креатуре и кретене рата, али 
не знам зашто због тога нисмо нимало срећнији!

Додуше, знао је Гогољ и директније да каже своја не-
подобна размишљања. На пример, у својој најбољој при-
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поветки “Шињел” (из којег су сви приповедачи изашли, а 
и даље излазе), већ на почетку, каже:

“Нико се тако лако не наљути као разна надлешт–
ва, пукови, канцеларије, једном речју службене установе 
разних врста. Сада сваки појединац, кад га неко увреди, 
сматра да је тиме увређено цело друштво.”

Ово Гогољево запажање актуелно је, ево, цела два 
века! Мени се, рецимо, такве мисли мотају по глави више 
од четири деценије! И дан-данас су актуелне!

Уз све те асоцијације и дигресије о сличностима (које 
Павлову иду у прилог), писац романа “Галоп господина 
Ареса” је сачувао оригиналност, која се огледа и у сувере-
ном владању књижевним (измаштаним) материјалом, у 
полетној наративној тензији, необузданом калабургијању 
којим се мрве и с блатом и фекалијама мешају небулоз-
не политичке идеје, у сатиричним, ироничним и паро-
дичним дигресијама и самородном хумору са ослонцем 
на банатско народно поимање комичног. У његовом при-
поведању смењују се мирно казивање и праволинијски 
дијалог са деоницама естрадне (и помало патетичне) на-
петости, које, повремено, прекида и усаглашава чист 
песнички исказ. Из цитираних реченица могу се виде-
ти стилске и језичке карактеристике Павловљева текста. 
Али, навешћу још неколико примера, обраћајући пажњу 
више на језик него на идеје:

- Живи се толико отимају око тога ко је чији мрт–
вац да ће се и сами мртваци покајати што су уопште бо-
равили међу живима.

- ...свет је пун кривоклетства и помахниталих го-
нича, лопова и паликућа...

- Ничу око тебе светле рупе разнете ветром.
- Над фармом лебди и музицира оркестар у праз-

но.
- Клакнуло је готово без звука.
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- Музицира ветар са цијуком сивих мишева у праз-
ним олуцима.

- Речима је тесно у нашој мрачној утроби; зато нам 
и искачу из тамних уста као рибе гладне светлости.

- Бахати берберин на банкету црних рупа бисер-
ним сузама оштри светлуцави метал тупог бријача.

- Ноге никад не питам у ком ће правцу, иду саме, ја 
само очима пратим да знам куда ћу.

- Робија је част и светла перспектива, податак за 
биографе, пут ка потпуној слободи до аутократије.

- ... сусрет бркатог живота и ћосаво натмурене 
смрти...

- Пропети коњи држе на нишану сабласне крошње 
брестова.

- У лонцу Аресове кухиње кључа пакао.
- Багремове шуме висе у ваздуху.
- Са широких застава Ареса Бругера капљале су 

црне птице и смрдљиво распаднуте у ваздуху летеле као 
невидљиви мириси његове паклене душе.

- Беле небеске облаке јахали су духови са жутим 
барјацима.

- Поделимо се тако у две лудачке групе и кољемо се 
међусобно без памети.

А ево и два примера чисте поезије. На страни 89. 
“Мистерија двадесета” може се читати као песма: 

Дим бежи од ватре. 
Ваздух лута врео и љут. 
Згужване новине лете. 
Тешки наслови пресују ситне вести. 
Конфете.
Пепео победника засипа поражене. 
Трагови за бесне и болесне псе. 
Ветар уједа, лаје, врти. 
Шкрипи невидљива вртешка. 
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Сикћу бичеви пегавих змија. 
Мајстори се играју муњама. 
Ветар надима заставу 
дуж чеоног дела торња градске куће 
по којој светлећи мишеви 
грицкају акта поражених. 
Исто тако на страни 207. “Карамбол једанаести”: 
Куће зинуле.
Стрмоглав неба.
Нагорели зидови без траве.
Крик димњака са невидљивом ватром 
која без дима не говори. 
Кућа личи на трулу ципелу. 
На белој лобањи рогатог вола гавран. 
Заударају мешине убијених коња. 
У ружама бронзане муве. 
Звекет тужнији од погребне поворке. 
Друм пакла...
Не знам да ли да камен седи на мени 
или ја на камену?! 
Обоје смо немоћни и смешни. 
Читав свет је изокренут, 
а ја му тражим ноге 
да видим куда ћу 
из ове горке гадости.
Сличних примера има још у овој књизи.
Павлов преиначује и књижевно-теоријску догму. По-

играва се клишеима приповедачке технике и аритметике. 
Уместо томова, делова, одељака, глава и поглавља, овде је 
текст распоређен у обрте, заблуде, стрмоглаве, мистерије, 
карамболе и рефлексе, а сви они - у три књиге, које чине 
роман. А овај роман је бурлеска, парабола, духовита фан-
тазмагорија, постмодернистичка авантура, књижевна 
провокација и, као што сам писац каже, “обртни роман”!
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НА ВЕЧНОЈ ПРОМАЈИ

Милутин Ж. Павлов: “ДОБОШАРСКИ ПОНЕДЕЉАК”; 
“Прометеј”, Нови Сад, 2009.

По наслову новог романа Милутина Ж. Павлова 
(Кикинда, 1943) - “Добошарски понедељак” - који 
некако транспарентно сугерише садржаје сањи-

ве свакодневице, у хуморном кључу, тешко би се могла 
очекивати тако крупна историјска и књижевна тема као 
што је заједнички живот Срба и Немаца на војвођанском 
тлу (посебно у Банату). Та тема, додуше сужена на пери-
од од Хитлеровог доласка на власт до првих неколико 
послератних година, с акцентом на страдању недужног 
дела немачке популације, последњих неколико година је 
“у тренду” и о њој се говори првенствено са становишта 
тзв. политичке коректности. Неко ће можда рећи да је то 
и био главни разлог пишчевог избора теме, што подразу-
мева извесну спекулативност, али озбиљним читањем тај 
се приговор може отклонити. Јер, Милутин Ж. Павлов 
се, очигледно, определио за шири тематски захват, у вре-
менском оквиру дужем од једног века, пратећи живот и 
судбине неколико генерација српских и немачких поро-
дица у мање-више складним комшијским па и рођачким 
односима, које повезује заједничко историјско искуство 
и, наравно, завичај. У првом плану су, дакле, људи, при-
падници и српске и немачке заједнице (али и других на-
ционалности), а готово све се догађа у Слатини, банат–
ској полусељачкој варошици измишљеног имена, са свим 
особеностима равничарског насеља, које су, понегде, и 
данас распознатљиве (“у слатини си стално на промаји”).

Окосницу романескне структуре чини живото-
пис српске породице Тутул, с којом се укрштају, у дугом 
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трајању, судбине немачких породица Лохман и Бухми-
лер, а уткани су и појединци из породица Бохман, Те-
требов, Лидлоф, Танић, Адлер, Надлачки, Бергер и др. 
За Аксентија Тутула, родоначелника фамилије, његовом 
унуку комшија Ханс Бухмилер каже: “Кључни човек Сла-
тине, по мени, јесте твој деда Аксентије, он је своје илу-
зије шетао по самом брлогу овога беспућа без пуно фило-
зофирања, са практичном вољом да се уздигне из блата.” 
Та практична воља била је потребна свима који су, снаж-
но везани за земљу, морали да проведу живот у равници 
(“Нигде небо тако уклето не зева као над равницом када 
гута земљу и звезде”). Мукотрпни живот, под истим ус-
ловима, био је основа будуће толеранције, солидарности 
и, гдегде, љубави. Исти Ханс Бухмилер још рече: “Нема 
национа, има завичаја. Завичај ти боји речи на језику.”

Аксентије је имао сина Симеона, овај Грују, Груја Ге-
расима, а Грујина жена Тинка (осим Герасима) и изванб–
рачног Николу. Герасимови синови су Душан, Пера Би-
зон и Лекса, а Николин син Никанор имао је сина Ми-
хајла и унука Секулу. Главни (симпатични, трагични) лик 
романа је Лекса Тутул, чувени добошар “који је ту и тамо 
у варошким новинама српским и швапским вицирано 
чланкописао”, који је и неке личне катастарске свеске во-
дио и дуго био својеврсни сведок времена. Преко Лексе 
породица Тутул се ородила са Лохмановима. Са Гертру-
дом, ћерком Јустуса Лохмана, Лекса је имао синове Јозе-
фа и Милоша и ћерку Велхелмину. Лекса Тутул је добри 
дух Слатине и Баната, и док је жив и после смрти, траги-
чне смрти вешањем на Петловом тргу.

Бурни историјски догађаји, ратови првенствено, 
као ситне (“колатералне”, како се данас каже) последице 
имаће компликовање и уништење живота неких станов-
ника Слатине (обе “главне” националности), као и ми-
лиона других на ширем (планетарном) простору. Србин 
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и Немац наћи ће се заједно на руском тлу, најпре као за-
робљеници а потом као војници и официри Црвене ар-
мије. Гинуће на обе стране. Највеће искушење донео је 
Други светски рат. Банат се нашао под директном уп–
равом немачке окупационе власти, која је рачунала на 
фолксдојчере као чврст ослонац. То је било време срп–
ске патње, а с доласком ослободилаца (совјетских и Тито-
вих) настаје време немачке патње. Неки одлазе (вољно и 
невољно) у Немачку, земљу далеких предака, неки стра-
дају у логорима, мало их остаје на земљи коју су сматра-
ли правим завичајем.

Ту историјску матрицу, на којој се кроје судби-
не појединаца, писац романа приказује овлаш, у крат–
ким потезима, па би то могао бити разлог за извлачење 
(од стране свакаквих читалаца) импровизованих (тј. не-
тачних) закључака. То се можда могло избећи да је уне-
то више чињеница из периода уочи Другог светског рата. 
Познато је, наиме, да је пре рата у Војводини живело око 
340 хиљада Немаца, од којих највише у Банату. Многи 
војвођански Немци су били захваћени хистеријом на-
ционалсоцијализма и освајачким визијама Трећег рај-
ха, подстицани и охрабривани али и материјално пома-
гани из Немачке (нарочито за куповину земље!). Они су 
се, уз прећутну сагласност југословенских  власти, оса-
мосталили и осилили, изборивши се за некакву “ексте-
риторијалност”. О томе је својевремено писао Јован Ве-
селинов Жарко, истакнути антифашистички борац и 
послератни високи државни функционер (такође Ба-
наћанин), који наглашава: “Хитлер је у Војводини ство-
рио пету колону пре него што је поробио нашу земљу.” 
То је био кључни моменат у којем је до темеља уздрмана 
више деценија грађена основа зеједничког живота Нема-
ца и Срба у панонској равници.
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Павлов, на више места, помиње идеологије као 
главне рушилачке силе. “Идеологија је отровни прах који 
очас, у вртложном налету силеџија трује и тамани живо-
те а да не штеди човека, биљку или марву, загађује воду и 
трује ваздух који удишеш” - каже писац (наратор).

- “У свим временима идеологија је ловац и хајка јед–
носмерне улице која са апетитом великог ждерача гута 
све пред собом без милости.”

Контроверзни Лексин брат Пера Бизон (сликар, фал-
сификатор, шпијун) овако размишља: “Страховлада ве-
ликих идеологија је немилосрдна. Оно што се не укла-
па у милиметар власти чупа се немилосрдно из коре-
на, утеривањем страха поништава се, сабија у густу по-
мрчину без права на светлу мисао.” А син Лексин, Јозеф 
Тутул, који се (као и његова и Милошева сестра Велхел-
мина) снашао у Немачкој, вели: “Идеологије су свет и чо-
века који га чини вредним изокренуле наглавачке, идео-
логије су брутално завађене и прате их рушилачки наго-
ни.” Пуно истине има у тим мислима, али ваља нагласи-
ти да је најстрашнија идеологија похлепе која се темељи 
на егоизму самозваних господара света (како у прошлос-
ти тако и данас).

Роман Милутина Ж. Павлова “Добошарски поне-
дељак” (као и претходни његови романи: “Шармер мале 
вароши”, “Распут”, “Велимир и Ђурђица”, “Галоп господи-
на Ареса” и др.) грађен је као огромни мозаик састављен 
од фрагмената, анегдотских записа и песничко-есејис-
тичких дигресија. То писцу намеће и техничку органи-
зацију романа, са мноштвом одељака, поглавља и насло-
ва, али он то (као и у ранијим романима) чини на ори-
гиналан начин: роман (који иначе има око 600 страна, 
што је данас прави књижевни авантуризам!) има девет 
“добошаријума”, а они су подељени на “отиске”, “слике у 
покрету”, “каруселе”, “петље”, “добоше”, “пертле”, “жиго-
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ве”, “сиве фасцикле” и сл. Између тих мозаичних целина, 
кроз све “добошаријуме”, провлаче се Лексине “добоша-
рије” (кроз које се, на духовит начин, паорском грађан-
ству саопштавају вести и заповести). Чак и после смрти, 
Лексин дух излази повремено из обешеног тела и поку-
шава да смири у људима оно што је, изгледа, заувек узне-
мирено и пољуљано.

Језик романа је хибрид банатског паорског и малова-
рошког, са примесама савременог језика политике и “ме-
дија” и чистог песничког језика. Говор личности, па и на-
ратора, је сликовит, емотивно напрегнут (кадикад пате-
тичан), пун сочних поређења, духовитих паорских ме-
тафора и завичајне лексике, у препознатљивом моделу 
ћудљиве синтаксе (карактеристичне за овог писца). Ме-
лодија тог језика растеже се (понекад равничарски успо-
рено, кадикад као вихор узвитлано) од мамурне паор-
ске набуситости до умилне лирске распеваности (у опису 
земље, природе, патријархалног живота и добрих душа).

Језик је овде битан градивни састојак романа. Пун је 
симбола и опсесивних алузија. Један од најзанимљивијих 
симбола је - бик. На више места у роману, неочекивано, 
појављује се некакав бик. Једном проваљује варошку ка-
пију, други пут зауставља воз на отвореној прузи, трећи 
пут се (виртуелно) зарије у нечије срце, потом се јавља 
из нечијих уста... Тај бик (можда и независно од намере 
писца) симболизује енергију природе. А природа је, пре 
свега, земља, са људима чији су корени у земљи. Чупање 
корена је насиље, несрећа и туга. О томе понајвише овај 
роман говори.



144 Анђелко Ердељанин

ЗАШТИЋЕНО ОДРАСТАЊЕ

Стеван Вребалов: “ЗАШТИЋЕНОСТ”; 
“Адреса”, Нови Сад, 2011.

Роман Стевана Вребалова (1943) “Заштићеност” 
враћа нас у прошлост по два паралелна колосека: 
избором теме, сећањем на не тако давно време ко 

је би многи наши људи радо закопали у дубљи заборав и 
књижевним поступком са доста карактеристика тради-
ционалног књижества.

Вребалов пише о своме детињству и раној младости, 
а то су године око средине 20. века, последње године Дру-
гог светског рата до почетка шездесетих. То би се могло 
рећи и за друге, наше писце, јер су многи од њих писа-
ли и о томе времену и о својој младости, али живот овог 
младог човека је по много чему изузетан. Стеван Вреба-
лов пише о Стевану Вребалову, са надимком Миша, чији 
су родитељи народни хероји, историјске личности, по-
гинули (као партизани, истински борци своје партије) 
у Другом светском рату. Јунак романа је с мајком живео 
само три месеца а затим су бригу о њему преузели блис-
ки рођаци и саборци његових родитеља. Његово одрас-
тање после рата је заштићено (и контролисано) од стра-
не истакнутог државног и партијског функционера нај-
вишег ранга.

Роман Стевана Вребалова, иако се доима помало ста-
рински, подсећа нас заправо на увелико заборављене 
дражи једноставног и искреног (такорећи документар-
ног) приповедања о животу. У исповедном маниру који 
је пре својствен дневнику, мемоарима и аутобиографији, 
а не смета ни у роману, аутор ређа низ слика из детињст–
ва које, све заједно, чине занимљив мозаик, иако се кади-
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кад чини да ту и тамо понека коцкица недостаје, и при-
том наводи стварна имена људи. Једно од најважнијих 
имена, други главни лик (помало у сенци) је Алексан-
дар Ранковић, онај легендарни партизански друг Марко, 
кога Миша Вребалов зове чика Лека, онај за чије име се 
везује Голи оток, први сарадник Јосипа Броза Тита (и он 
се појављује овде, као епизодна личност; замислите, епи-
зодна!), а који га је касније у вештој политичкој игри по-
литички ликвидирао. Тај Ранковић је овде обичан књи-
жевни лик, онакав каквог га је видео и познавао његов 
штићеник Миша Вребалов. Он је доследан у етичкој оба-
вези да се стара о одрастању и васпитању сина његових 
пријатеља и сабораца, а приказан је као брижни поочим 
или пре добри дека из Змајовине поезије и “Возач дечјих 
колица” и “Дедосије” Драгана Лукића. Истовремено, он је 
неприкосновени ауторитет, који свакоме улива страхо-
поштовање већ при самом помену имена.

Они који памте догађаје око смењивања Ранковића 
са високог положаја, сведоци су и последица тога чина, 
иако и догађаје и последице сви различито тумаче и по-
везују. И ја сам један од тих разноврсних појединаца који 
се усудио да нешто каже, у форми сатиричне песме (“Ус-
помена из детињства”), коју, с разлогом, цитирам:

У детињству 
у рођеном селу 
неко време 
живео сам у улици 
Александра Ранковића 
шефа Удбе 
ваљда зато 
што сам био 
сувише мали 
за Голи оток
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И та песма је последица опште збуњености око лич-
ности и дела чика Леке Ранковића. Објављена је у књи-
зи “Подне у позоришном клубу”, а први пут је изашла у 
“Ошишаном јежу” (који је по други пут ошишан, изгуби-
вши финансијску заштиту високог ауторитета, Соција-
листичког савеза радног народа Србије), пре почетка оне 
катастрофе која нас је погодила, а која се (по мишљењу 
многих људи западног Балкана, међу које и себе убрајам) 
не би десила да је на власти остао (такав какав је био или 
нешто “побољшан”) Александар Ранковић, а можда би 
нам и демократија из неког другог (племенитијег) дела 
људског тела у главу ударила.

А какво је дете био штићеник Миша Вребалов? 
Дете као и свако друго здраво и нормално дете. Позна-
то је, дете воли заштићеност и привилегије, то је природ–
но, и лукаво се труди да што више тога освоји и задржи 
за себе, без обзира на ком је “нивоу” заштите. Док траје 
детињство траје и латентни сукоб” наивног и честитог 
дечјег бића и себичног малог дрипца у истој детињој лич-
ности. После све дође на своје место. Миша је живео у 
Сомбору, код мајчиних родитеља (изванредни књижевни 
ликови деде званог Бáба и Маме), често одлазио у Мелен-
це, код очевих рођака, а више пута је боравио и код чика 
Леке, у Београду, на Опленцу и Брионима, дружећи се с 
његовом децом и децом других високих руководилаца, 
која су такође, мање-више, била нормална деца. То што 
му је чика Лека заштитник сметало је некима из Миши-
не ближе околине. Хтели су да га обележе (и повремено 
казне) као размажено дериште које злоупотребљава своју 
заштићеност. Уз свако његово, иначе уобичајено, мла-
далачко “неваљалство” помињали су Ранковића, у виду 
прекора, укора, кадикад подсмеха, па и презира. Кадикад 
су неки његови непромишљени поступци изгледали као 
побуна против баш те заштићености, иако је Миша пре-
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ма чика Леки увек показивао искрено поштовање. А и ти 
видови побуне спадају у нормално понашање младог чо-
века који, уз сву заштићеност, мисли својом главом.

Ова констатација призива асоцијације на неке друге 
личности из “генерације” Мише Вребалова. Он помиње 
Жељка Петровића, који му је био најбољи пријатељ за 
време кратког похађања новосадске гимназије (у коју је 
морао да се упише због сомборске јединице из владања). 
Жељко Петровић је после, кад се осамосталио, узео пре-
зиме Жилник, по своме оцу (такође народном хероју) и 
направио филмску каријеру, запажену управо по ставу 
побуне и критици владајуће идеологије. И он је у школ-
ском узрасту “уживао” заштиту, али о томе мало знамо. 
Очекивао сам да ћу у роману Стевана Вребалова наићи 
(али нисам наишао) и на име Вујице Решина Туцића, који 
је рођен у Меленцима (родном селу Мишиног оца), а који 
је доцније, због још изразитије побуне пао у невољу, па је 
невољно пристао на заштиту Оскара Давича. Очев пар-
тизански друг спасао га је од осуде на вишегодишњу ро-
бију. Узгред, тај пример казује да партијског притиска на 
судство није било ни у време кад нисмо живели у демо-
кратији. Вребалов, Жилник, Туцић - имају нешто зајед–
ничко, али су потпуно различите личности са различ-
ним судбинама. Поред осталог, заједничка им је (у разли-
читим видовима) - побуна. С тим у вези јавља се питање 
да ли је њихово бунтовно понашање изневеравање роди-
тељских идеала. Рекао бих да није. Ради се, једноставно, о 
освајању нових простора слободе.

У роману “Заштићеност” има доста догађаја (зби-
вања) који су чинили свакодневицу времена “обнове и 
изградње”, прича о социјалистичком васпитању, о функ-
ционисању система власти, о владајућој идеологији и 
етици. Неко ће можда упитати да ли је то дело окаснелог 
соцреализма. Није. Далеко од тога. у време соцреализма, 



148 Анђелко Ердељанин

који је у нас трајао кратко, у књижевном стваралаштву, а 
знатно дуже у свести књижевних арбитара и издавачких 
великаша, ова књига би била бојкотована а писац би био 
жигосан. У њој има исувише размишљања, сумњи и по-
ступака које “естетика” соцреализма не подноси.

Посебан квалитет романа Стевана Вребалова пред–
стављају ликови, портрети рођака, пријатеља, девојака, 
учитеља и професора, па и политичара, међу којима се 
издваја, као успео књижевни лик (хуманог, етички чвр-
стог интегритета) Александра Ранковића, Мишиног чика 
Леке.
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СЕМОЉ РОМАН

Записи на маргинама романа “Семољ земља” 
Мира Вуксановића

1.

Кад ми је пре две деценије Миро Вуксановић у сом-
борском часопису “Домети” објавио сатирични 
текст о књижевним наградама, нисам помишљао 

да ће то имати овако озбиљне последице, у виду много-
бројних награда које је Миро покупио за своје семољ ро-
мане, а све исказане (чак и исплаћене!) у знатној динар-
ској противвредности. Док сам се ја шалио, Миро је засу-
као рукаве и урадио неке ствари. Нисам ја мислио нешто 
лоше о наградама (не мислим ни сада), напротив, мислим 
да писце (и поред многих постојећих награда) треба још 
више награђивати. Сви писци (писмени, разуме се!) тре-
бало би да добију награду за сваку књигу коју напишу, чак 
и за оне необјављене (те су можда и најбоље). Уосталом, 
семољ значи много нечега. Зашто не и много награда?

Толико сам морао да рекнем, да објасним свој став, 
да неко не би помислио да сам љубоморан на Мира због 
награда, као што су неки (многи!) његови кобајаги прија-
тељи. Уосталом, нисам ни ја безнаградник (има ли неки 
такав планински врх у Семољ земљи?), и ја сам у међувре-
мену добио доста награда, али некако више у противди-
нарској вредности. Ко ми је крив! Миро није!

Миро Вуксановић, иначе, има дебело искуство с на-
градама. О томе је опширно и занимљиво писао у “Лето-
пису”. Поред осталог, и ово:
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“Када човек добије признање, јаве му се људи са 
двоструким намерама. Једни су искрени, спонтани, желе 
да обрадују другога, а други су у свему, и у честитањима, 
подешени да истакну себе, да се покажу и када одају при-
знање некоме.”

“Моја једина кривица и јесте што добијам награде, а 
неки мисле да исте награде треба дати њима. Сиротни-
ци!”

Тако је писао после “Семољ горе”. Да ли се нешто 
променило после “Семољ земље”?

2.

О новим књигама Мира Вуксановића много тога 
је написано (читаве књиге) а, ето, и ја канда осећам по-
требу да пишем. Да намрвим још мало, на све оно.

Кад га сретнем, у неком од ходника Матице српске, 
он ће ме питати шта мислим о “Семољ земљи”. А ја ћу 
рећи: “Одлично је. Свиђа ми се интроспекција. Само, ни-
сам најбоље разумео фабулу, а и ликови су некако пљос-
нати!”

Миро ће то правилно разумети.

3.

У српској књижевности роман је релативно млада 
књижевна врста. Има око двеста година. Развојне фазе 
српског романа биле су знатно краће него у другим ев-
ропским језицима, некако убрзане, мешајући се и пре-
плићући се. Првих сто педесет година очигледна је жур-
ба да се достигне изгубљено у заостајању. Пуну зрелост 
српски роман је достигао тек у последњих пола века. А 
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последњих неколико деценија уздрмани су и поремећени 
сви претходни књижевно-теоријски појмови о роману.

Милорад Павић је својим “Хазарским речником” и 
неким потоњим делима широм отворио капију за роман-
сијерске иновације. Пишу се романи који се могу читати 
од почетка, од краја, из средине, романи као енигматич-
на дисциплина. Пре неколико година сам писао о роману 
“Атентат” новосадског писца Павела Гатајанцуа. Наслов 
мог приказа је “Роман бежи у песму”. Један други Ново-
сађанин, Илија Марковић, објавио је роман у афоризми-
ма (а неко је још раније збирку афоризама назвао “роман 
у праху”).

Чак и стара књижевна дела, која нису позната као 
романи, сврставају се, према новим схватањима, у рома-
нескна остварења. Вида Огњеновић, на пример, у свом 
путопису из Норвешке, Исидорина “Писма из Норвеш-
ке” (путопис) представља као епистоларни роман.

То је заводљива књижевно-теоријска игра, на коју 
роман податно и раздрагано пристаје (ваљда зато што је, 
барем код нас, најмлађа врста - младост лудост!). Па до-
бијамо нове идеје, које нису бесмислене!

Зашто не бисмо Кодерову “Роморанку” читали као 
роман? У садржају има елемената. А и сам наслов већ 
(барем својим првим делом) вуче на роман!

“Новосадске биографије” Васе Стајића (пет књига, 
1.500 страна), документарну прозу писану на основу ар-
хивских аката Новосадског магистрата, ја сам већ читао 
као роман о Новом Саду. Уз мало сажимања то би ствар-
но могао бити роман.

На крају крајева, и “Мостарске кише” Пере Зупца 
можемо доживети (многи већ јесу!) као роман - за децу 
и омладину!
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Широке су могућности романа. Могу бити и шире. 
Многи увелико размичу или, како би рекао мој пријатељ 
Стеван Вукајловић, размачињу знане теоријске оквире.

Али, најозбиљнији иновацијски продор учинио је 
Миро Вуксановић својим семољ романима.

4.

Не знам да ли је већ неко, пре мене, из романа “Се-
мољ гора” и “Семољ земља” извукао теоријску одредни-
цу - семољ роман. Уосталом, није ми ни стало до првен-
ства. Ја, сасвим озбиљно, мислим да је Миро Вуксановић 
створио дело које је, својом суштином, истовремено и ау-
тентични књижевно-теоријски појам: семољ роман. А све 
ово што се о тим књигама пише, сву ту есејистику, ја зо-
вем - семољистика.

Историја и теорија романа кажу: историјски роман, 
авантуристички, псеудоисторијски, национално-патри-
отски, витешки, роман тајне, еротски, идилични, сенти-
ментално-романтачнии, социјални, хумористички, ту-
ристички, сатирични, забавни, аутобиографски, науч-
нофантастични, омладински, дечји, детективски, роман 
идеја, медитативни, поетски, психолошки, петпарачки... 
роман хроника, роман река, епистоларни роман, роман 
укрштених речи... Роман без романа.

И ево, сад имамо семољ роман.
Вуксановић каже: Азбучни роман о 909 планинских 

назива. У реду, то је добар поднаслов. Иако мало интри-
гира завидљивце, који, у себи, коментаришу: тја, азбучни 
роман, сушта супротност математичком (аритметичком, 
алгебарском) роману!

Можемо још да додамо: тај и такав азбучни роман је 
- роман река са потоцима и стрмим обалама, роман реч-
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ник, роман лексикон, филолошки роман... И, изнад свега, 
семољ роман!

5.

Семољ роман је непоновљива врста романа. Може се 
имитирати, али нико неће написати роман попут “Семољ 
земље”.

Ја, на пример, не могу да напишем нешто, у том 
кључу, о Фрушкој гори. Пробао сам, и не иде. Мислио 
сам: Андревље, Осовље, Тестера, Иришки венац, Јабука, 
Бранковац, Летенка, Змајевац, Црвени чот... Запео сам 
већ код Банстола!

Добро, ајд што ја не могу, то је и разумљиво, нисам 
ја неки романописац (објавио сам само један роман за 
децу). Али, мислим да не може ни Ђорђе Писарев (рођен 
у Фрушкој гори!), чак ни у опробаном дуету са Фрањом 
Петриновићем (“Мимезис, мимезис романа”). Неће 
моћи!

6.

“Семољ земља” садржи 909 врло кратких поглавља. 
Наслови су - планински називи, сложени по азбучном 
реду. Свако слово обухвата, у просеку, око 30 речи, на-
зива. Из сваког слова изабрао сам, по своме укусу, као 
неки селектор, по један назив. То би била моја семољска 
репрезентација (резерве могу бити остале цитиране речи 
у овим записима): Аветлук, Баздун, Времењак, Грможур, 
Дебелица, Ђипац, Ејалица, Жагорница, Заглуница, Избу-
цак, Јајило, Котловар, Липсача, Љебница, Мамињак, На-
гузак, Њањара, Обрдине, Прелетун, Развршје, Самача, 



154 Анђелко Ердељанин

Трторина, Ђићовина, Умница, Фајдара, Хладац, Цијепац, 
Чаврље, Џагрљача, Шегара.

7.

Нису то само речи, и нису то само приче о речима. 
Иако нема ничега од фабуле, нема ликова који обично 
држе целину романа, нема романа ни у једном од досад 
уобичајених облика, то, ипак, јесте роман. Роман о живо-
ту, о трагичности и лепоти живота. Али, све је у измагли-
ци виђења и сећања, у алузијама, наговештајима.

“Све је семољско чемердолско”, каже један од нарато-
ра. (“Чемердо”)

Пуно је ту јада и чемера, али и снова, чежње и фан-
тазије. Све је то у речима, али и изнад и између речи. А 
речи су као и људи, има их свакаквих. “У Џагрљачу се ба-
цају недоношчад од ријечи.” (“Џагрљача”)

8.

Разноврсне су форме казивања о тим окамењеним, 
мање-више непознатим речима српског језика, које су 
оживеле у књигама. Кратка прича (са догађајем и лико-
вима), анегдота, наговештај приче, легенда, лична успо-
мена, загонетка у дијалогу, игра речима (монолошка и 
дијалошка), песма, игра речима у систему седам падежа, 
мисаона заврзлама, гласовна игра у једној јединој речи... 
Итд. Сјајне су игре речима испод наслова; “Међеђе”, “На-
грда”, “Недођија”, “Ош”, “Ршум”, “Семољник”, “Стрмац”, 
“Тандарије”, “Тинтача”, “Церовица”, “Шчепачара”. Зна-
чења појединих речи, назива, остаће недоречена, тешко 
схватљива, вечна тајна.



Књига Живот 155

Шта значе, рецимо, речи у насловима књига “Семољ 
гора” и “Семољ земља”. О томе говоре поглавља “Семољ” 
и “Семољник”. Писац каже: “Семољ је планинска земља. 
Из ње расту ријечи.” Али, Семољ је много више од тога, 
више од онога што испод та два наслова пише.

Миро Вуксановић помало и сам описује своју се-
мољску поетику. Те мисли, о чину писања, разбацане 
су по књизи, у малим дозама, да не делују нападно, на-
метљиво. Неке сам, читајући, уловио:

“У причама о ријечима највише страда ријеч.” (“Ајло-
вина”) 

“Бирање је почетак доброг причања. Затрпавање је 
крај добре приче.” (“Бадањ”)

“Природно је да ријеч личи на онога који је носи.” 
(“Баловина”)

“Свака неуспјела кратка прича је дугачка.” (“Бје-
жиште”) 

“... најљепша је прича отприлике, она је свакоме от–
ворена, може узети ко шта хоће...” (“Рачвара”)

Понекад иронично (и самоиронично) говори о послу 
списатељском: “... почели па одустали, као да су видјели 
од нас и нашега причања.” (“Шљиварник”)

9.

На једном месту, у причи (поглављу) “Штирник”, 
стоји: “Немој више, чујем некога. Учиш ли нас семољски 
или латински? Као да одговарам: Исто вам се вата...”

Латински је мртав језик. Је ли и семољски мртав? Не 
више.

Сад је у књизи: чита се, живи!
Неко је ономад тако (наш човек!) ружно говорио о 

поезији Матије Бећковића, о његовим поемама писаним 
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језиком попут овог семољског. Као: каква је то поезија 
која се не може превести на светски језик!

Па шта ако се не може превести! Сваки језик, и онај 
најмањи, у коме има поезије велик је и светски!

За Мира Вуксановића неко је рекао да је он у прози 
оно што је Бећковић у поезији. Може ли се Вуксановић са 
семољског превести? На пример, на босански и дукљан-
ски језик? Или хрватски новоговор? Ти језици уживају 
велики углед у свету, у међународној заједници!

Све се може превести, али понекад - немаш коме!

10.

“Семољ земља” није неки книжевни музеј старих 
речи. А шта је све, други су рекли и написали.

То је, у сваком случају, модерни роман. Чак и у за-
падњачком смислу (иако можда тамо неће бити преве-
ден). Тамо је важно, да би роман био модеран, испунити 
два услова: насиље и секс. А и тога има у “Семољ земљи”. 
Додуше, у другом или трећем плану, на суптилнији на-
чин, али има.

За насиље треба погледати поглавља “Завађач” и 
“Разбојиште” (а има га и на другим местима). А за секс: 
“Голокур”, “Куриловац”, “Мудила”, “Напникур”, “Њепрц”, 
“Пиздодер”. Има нешто и у овим цитатима:

“Тако сваке зиме, у неродним годинама, Семољани 
иду у Брстине, крешу у Брстинама...” (“Брстине”)

“... гледа с Вребача и дуго вреба с Вребача, као они 
што вријебају с Вријебача.” (“Вребач”)

“... више Брзара, повисоко, има пећина, прсла као 
пишталина, озгор наниже, ускопичаста... “ (“Времењак”)

“А домазет сијева по собама гологуз и мијења креве-
те.” (“Заљуће”)
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11.

Мисаону слојевитост семољског казивања красе, мес-
тимично, и афористички узлети. Неке сам већ навео. Ево 
још:

“Имена су нам најплодније окућнице.” (“Акик”) 
“Да се китимо као што се грдимо не би нико могао с 

нама.” (“Бенетлуци”)
“Ријеч ријечи око не вади.” (“Врањаче”)
“И гадовима се може доакати.” (“Гадуша”)
“Досаду досадом затрпавам.” (“Зурина”)
“... није талично када се о нечему унапријед збори.” 

(“Мамињак”)
“Ко жели да иде и види како нестаје без чега се не 

може!” (“Понор”)
“Није праведно, али не ваља сваку неправду укину-

ти. Против чега бисмо се бунили.” (“Стране”)
“Да није ријечи не би било ничега.” (“Ћепало”) 
Надмећу се реч и мисао. Ако, ваља се!
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СЕЋАЊА И НЕМИРИ

Перо Зубац: “МОСТАРСКЕ КИШЕ” (изабране песме); 
“Српска књига”, Рума, 2002.

Овај избор из богатог песничког опуса је намен-
ски - у едицији “Поклон за најдраже” - па можда 
није репрезентативан у најбољој мери. Али, и та-

кав, представља Зупца у добром светлу, као песника рас-
кошне осећајности, утонулог у успомене и немире, бриж-
ног због зла времена за нежност, доброту и лепоту. Изаб–
ране песме насловио је по једној од својих првих књига, 
по култној поеми - “Мостарске кише” - која је прирасла 
за срце многим генерацијама девојака и младића. И да-
нас, после три деценије, то искрено, танано, надахнуто 
певање зрачи чедношћу и лепотом младе душе.

3убац је првенствено песник интиме. Трагови давних 
радосних и болних доживљаја испуњавају складно грађе-
не стихове, који се, и у слободној форми, одликују музи-
калношћу, и кроз копрену успомена, несмањеним интен-
зитетом, трају и обнављају доживљено. Већином су то 
песме сећања, о чему сведоче и поједини наслови, неки 
директно: “Само сећање”, “Док пребирам по сећању”, 
“Покриј се успоменом”, “Густо сећање” (наслов песме и 
циклуса), а неки посредно: циклус “Породична вечера”. 
И све је мање-више сећање, почев од “Мостарских киша” 
(сећања на прве љубавне нежности) и “Љувених” до пе-
сама “Густог сећања”. У сећањима се поетски оплемењују 
незаборавни тренуци детињства у завичају (Невесиње, 
Мостар), из “чистог дечјег / зрачног усхита”. Оживљавају 
“небооки дечаци, У дослуху с летом” и “мирис преврелог 
/ млека / детињства”. Откривају се рани немири који ни-
кад престати неће: “Нарамак дечјег страха поново / про-
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жима кости”. Завичајне слике (“Снегови невесињски”) и 
потоње додире и ударе (“Нит одболова, нити преболи”) 
смењују “Времена осаме, заблудна времена”. Измиче вре-
ме “за наше грцаве стихове / о љубави, о пролазности / 
лепоти и страху” и у молитвено спокојну музику Зупчеве 
поезије увлаче се тамни, узнемирујући тонови, као у пе-
сми “Општа суза” и другим из циклуса “Нема тог мора” 
и, нарочито, у циклусу “Из Хазарских песама”. У овом 
другом су и речи, и метафоре и наслови “у црно увије-
ни”: “Црна им кућа”, “У црне пелене / белу децу повијају”, 
“црну песму исписујем”, “Црна суза”, “Црни га снови спо-
пали”. У стишаном очају искрсава и мисао о смрти, која 
овде није нова али је све тврђа и гушћа (“Бешумно живот 
отиче”), и пролазности (“свраћају у сан песници / заста-
ли у шетњи свемиром”).

У низу лирских сећања посебно је занимљиво сећање 
на Бога. Позната је Зупчева збирка песама (једна од пр-
вих) “Разговори са Господином”, из које је у овај избор 
унет циклус “Вечерњи разговори са Господином”. Госпо-
да, Христа, Господина, Бога налазимо и у другим песма-
ма. У тим обраћањима Богу има и истински религиозног, 
хришћанског осећања, и неисквареног паганског, али и 
много мисаоно-лирског доживљаја проистеклог из духо-
вног немира и осећања страха и неизвесности пред веч-
ном тајном живота.
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КЊИГА О ТАЈНИ ЛЕПОТЕ

Паро Зубац: “ЛЕНКА ДУНЂЕРСКА”; 
“Media invent” - Нови Сад, 

”Тиски цвет” - Нови Сад, 2009.

Да ли је Ленка волела Лазара? То питање је било 
најбитније, како сам писац (иначе сјајан песник) 
Перо Зубац рече негде при крају књиге, за поход 

у истраживачку авантуру на трагу славног песничког љу-
бавног мита и најславније српске песме о љубави и ле-
поти.

Годинама је Зубац ишчитавао све што је написано о 
Ленки (Јелени) Дунђерској и Лази (Лазару) Костићу, бук-
вално све, од темељних књижевно-историјских и есте-
тичких студија, монографија, чланака и осврта, до но-
винских фељтона и посмртних огласа. Његова посвеће-
ност и радозналост откривала је многе празнине и там-
на поља на табли замишљене слагалице Лазине и Ленки-
не везе и љубави. То је био изазов за даље трагање, пр-
венствено за изворима изван подручја објављеног и по-
знатог материјала, а такође и за преиспитивање чињени-
ца које се сматрају тачним и поузданим.

Литература о Лази, Ленки и “њиховој” песми “Santa 
Maria della Salute” је, то знамо, огромна, али тек после чи-
тања ове књиге видимо њене праве размере. Зубац наво-
ди све релевантне изворе (па и неке с чијим ставовима се, 
благо речено, не слаже), са обиљем цитата, тако да се ова 
“лирска студија” кадикад доима и као селективна хресто-
матија. А тамна поља покушава да расветли и празнине 
да попуни чињеницама до којих је сам дошао у личним 
контактима и успешним домишљањима.
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Имао је срећу Перо Зубац (а срећа прати храбре ис-
траживаче, поготово ако трагају за истином о лепоти и 
љубави) да упозна госпођу Теодору Дунђерски Ђурић, 
унуку једног од оних чувених Гедеона Дунђерских и пра-
унуку такође познатог Абуказема, о којој говори са изу-
зетним поштовањем, називајући је најбиранијим издан-
ком чувене породице Дунђерски, истичући њену добро-
ту, смерност и отменост у дружељубљу, као да говори (а 
зашто да не?) о самој Ленки Дунђерској и Лазиној. У ду-
гим разговорима с госпођом Теодором и писмима која 
је она, између сусрета, писала песнику, у многоме се из-
бистрила слика о Ленки, њеном кратком животу, смрти 
и посмртној слави, а легенда је, у многим битним поједи-
ностима, попримила јасне обрисе истине. Перо Зубац је 
у тим контактима дошао не само до усмених сведочења 
из поузданих породачних извора него и до материјалних 
доказа (у виду слика, фотографија, рукописа и сл.), али, 
и поред свега тога, и даље остају неке недокучене тајне и 
питања без одговора. Баш онако како модерни писци ро-
мана знају да удесе, па се зато ова песничка (песникова) 
студија може схватити и као модерни роман са темом из 
прошлости.

У сваком случају, срећна је била околност (или суд–
бински избор) што је аутор ове књиге Перо Зубац, тај 
песник, чије вредности смо одавно спознали и које це-
нимо и волимо (посебно оне о тајни лепоте и љубави). А 
могло би се рећи и да је тема изабрала аутора.

Вратимо се сад оном питању с почетка, које се у књи-
зи налази на крају. Да ли је Ленка волела Лазара? То пи-
тање је Зубац у два наврата поставио госпођи Теодори, и 
она је рекла: “Јесте.” Ленка је волела Лазу али није имала 
коме, у породици, о томе да говори. По речима госпође 
Теодоре, Ленка је пресвисиула.
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У своме настојању да “осветли тајновит и недодир-
нут скоро мит о Ленки, Јелени Дунђерској”, Перо Зубац 
је имао још једну жељу и намеру - “да се исправи исто-
ријска неправда нанета и наношена овој часној породи-
ци угледних војвођанских Срба”. Ту ће намеру, надамо се, 
потпуније остварити у посебној књизи, али и сама ова 
књига, о Ленки, вероватно је нешто најлепше што се тој 
породици у новије време догодило.
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ЛАЗА НИЈЕ САМ У ВАСЕЉЕНИ

“ВЕКОТРАЈ ЛАЗЕ КОСТИЋА”,  
приредио Хаџи Зоран Лазин;  

Завод за културу Војводине, Нови Сад, 2010.

Реч Лазина векотрај оправдано се нашла у насло-
ву ове књиге, чији се настанак везује за годишњи-
це које “падају” у време од почетка рада на књизи 

до њеног приспећа у руке читалаца (2008-2011), а то су: 
сто педесет година Лазиног песништва (1858-2008), век 
песме “Santa Maria della Salute”(1909-2009), сто година 
од песникове смрти (1910-2010) и сто седамдесет годи-
на од рођења (1841-2011). А књига Хаџи Зорана Лазина 
(“Лази од Лазина”) лепа је споменица, достојна песнико-
ве величине.

Лаза Костић је представљен и као песник и као бла-
готворна инспирација песника, његових савременика, 
потоњих следбеника и данашњих, али и других уметни-
ка (сликара, вајара, цртача, карикатуриста, фотографа 
нарочито). Приређивач Зоран Лазин сакупио је више де-
сетина песама инспирисаних Лазиним животом, њего-
вом поезијом, љубављу према Ленки Дунђерски и пошто-
вањем према супрузи Јулијани. “Ниједан велики песник 
не може да буде узор другом правом песнику”, писао је 
Бранко Миљковић. “Он може да буде само путоказ, а то 
је далеко више.” Могло би се рећи да је већина песника у 
овом избору имала у виду такав став, јер ове песме нису 
писане “по узору” на Костића. Сваки песник пише др-
жећи се своје поетике, а с Лазом води песнички дијалог, 
преиспитујући и себе, своје емоције, своја и туђа сазнања 
о поезији и животу. Ти су дијалози започети још за Ла-
зина живота (Ј. Ј. Змај, Јован Грчић Миленко, Љубомир 
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Ненадовић), наставили су их млађи савременици Лази-
ни (Светислав Стефановић, Стеван П. Бешевић, Три-
фун Ђукић, Гвидо Тартаља), а потом су трагом Лазиним, 
смером путоказа његове поетике, кренули многи песни-
ци 20. и 21. века (Бранко Миљковић, Стеван Раичковић, 
Бранислав Петровић, Петар Милосављевић, Коља Миће-
вић, Љубиша Ђидић, Драган Драгојловић, Милован Да-
нојлић, Љубомир Симовић, Слободан Ракитић, Ђоко 
Стојичић, Стојан Бербер, Бошко Ивков, Милан Комне-
нић, Милован Витезовић, Раша Перић, Милан Живано-
вић, Миленко Попић, Ненад Грујичић, Поп Д. Ђурђев, 
Иван Негришорац, Зоран Ђерић, Војислав Карановић, 
Славомир Гвозденовић, Бабкен Симонјан, Владимир Ко-
пицл, Жарко Димић, Гордана Ђилас, Симон Грабовац, 
Милица Јефтимијевић Лилић, Мирослав Јосић Вишњић 
и други).

Неки су буквално пошли трагом Лазиник ведута и 
станишта (Ковиљ, Панчево, Нови Сад, Пешта, Беч, Це-
тиње, Манастир Крушедол, дворац Дунђерских, Карло-
вци, Вршац, Венеција, сомборска читаоница итд.), дру-
ги су се препустили хаосу помешаних снова и јаве, за-
гледани у Лазино исколачено око као огледало, а трећи 
се потпуно сродили с Лазом, тј. његовим језиком и пои-
мањем поезије. Лазини стихови и његове (оригиналне) 
речи извиру, као понорнице на неочекиваним местима у 
овим (“костићевским”) песмама и напоредо теку или се 
разливају и изливају, па опет изненада пониру. Савре-
мени песници, поштоваоци и следбеници Лазе Костића, 
својим делима исказују приврженост Лази и, истовреме-
но, доказују трајну актуелност његовог песништва.

Није лако на малом простору илустровати разно-
врсност опсервација песника костићевског духа у доди-
ру с Лазином вазда узаврелом мишљу и продуктивном (и 
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провокативном) лексиком. Али, ипак ћемо издвојити не-
колико примера.

Светислав Стефановић (млађи савременик Лазин) 
кликће:

Нисмо ми у гробу, у теби смо, живи!
Душан Белча (у песми о Лазином боравку у Вршцу) 

пева:
О душа му је растурена већ била по песмама, ишчи-

лела на стихове, на речи, на крикове. Отишла у дим вре-
мена!

Рајко Петров Ного (“Не гледам кроз прозор”):
Нисам цупкао кумче 

у зиму не цветам 
Не виленим 

Нисам манити Лазо
Ја сам Офелија 

Станујем у манастиру
Перо Зубац је највише од свих уронио у дубину душе 

и поезије Лазине. Речити су и сами наслови три Зупчеве 
песме: “Костићева самотњачка песма”, “Лазарова заветна 
песма”, “Лазарова предсмртна песма”. Из последње - по-
следња строфа:

Не пробуди се никад,
и сна нек не нестане -

све што је дисало икад -
нек дисат’ престане!

Љубивоје Ршумовић, у духовитој “Лазарици”, казује 
“костићевски”;

Језички ратник 
Невероватник 
Лазарокостан 
Обрао бостан
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Једна од најлепших песама је “Балада о Лазару” 
Ђорђа Сладоја, који, између осталог, Лазин лик овако де-
финише:

Древни младић вилен старац 
ххх

Мртве драге вечни женик
Тужни сатир и безњеник

ххх 
Кори Змаја теши Ђуру
И пребира по футуру

Па у трену пошекспири
И не уме да се смири

Млађани Ласло Блашковић већ у наслову песме 
каже: “Лаза је луд”. У њој су и ови стихови:

Отровна римо, 
долазим на твој казан, 

да кушам чорбу од 
смртног језика.

А Милован Марчетић актуелизује сатирични дух Ла-
зин, уводећи га у савремену (данашњу) скупштинску де-
бату:

Понекад се сетим Лазе
и Кочића, свог земљака, 
како јуриш чине против 
политичких манијака.

На почетку књиге је Лазин песнички манифест, у 
коме песнички чин описује неочекивано једноставно: 
“Кад га прође занос, песник напише записник о оном 
што се догодило. То је песма.” У уводним записима, Ста-
нислав Винавер, Младен Лесковац и Миро Вуксано-
вић, као и други цитирани писци и критичари (на дру-
гим местима у књизи), поближе су објаснили тај “запис-
нички” поступак. Лесковац, на пример, каже: “Он је сме-
ло, чак дрско загазио у густиш великих литратура, унео 
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у нашу поезију дух шекспирски, есхилски...” Посебно је 
прикладан и инспиративан лирски есејистички запис 
Васка Попе, такође великог песника и врло сродне душе.

Лазин стих “ја, осаман у селени” живот је преокре-
нуо и дао му други смисао. Све те песме и други прилози 
у књизи “Векотрај Лазе Костића” уче нас да Лаза, одавно 
већ, није усамљен у васељени, и да више никад неће бити.
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ДУХОВНА ПОВЕЗАНОСТ  
У СВЕЧАНОЈ ФОРМИ

“СОНЕТНИЦА ЛАЗИ КОСТИћУ”;  
приредио Зоран Лазин;  

Мало историјско друштво, Нови Сад, 2013.

Импресиван је племенити труд Хаџи Зорана Лази-
на посвећен личности и делу Лазе Костића. И ве-
ома је значајан његов појединачни допринос обе-

лежавању јубилеја српског песничког великана: сто пе-
десет година Лазиног песништва (1858-2008), век пес-
ме “Santa Maria della Salute” (1909-2009), сто година од 
песникове смрти (1910-2010) и сто седамдесет година од 
рођења (1841-2011). Приредио је три књиге и најавио још 
две. Трећа књига, о којој је овде реч, има наслов “Сонет–
ница Кази Костићу”. У њој су изабрани сонети Костиће-
вих песничких, духовних следбеника и поштовалаца. У 
уводном делу су, уз један Шекспиров, и два Лазина соне-
та.

Уносећи, испред свих, Шекспиров Сонет LXVI, при-
ређивач је вероватно желео да подсети читаоце на дуго-
вечност сонетне форме и њене, у садржинском смислу, 
свечаности и, кадикад, светости. Као да је имао на уму 
мисао Данила Киша: ”... онај који у овом тренутку пише 
сонет тај је неминовно у власти палимпсеста, у његовом 
уху и слуху одјекује, као хор анђела, мелодија и ритам 
свих сонета, тај снажни акорд европске традиције тамо 
негде од четрнаестог века.”

У тај одјек, о коме Киш говори, сливају се и стихо-
ви из овог зборника, сонети Бранка Миљковића, Мирос-
лава Настасијевића, Стојана Бербера, Коље Мићевића, 
Ненада Грујичића, Раше Перића, Крстивоја Илића, Ми-



Књига Живот 169

лутина Луја Данојлића, Миодрага Петровића, Баја Џако-
вића, Душана Ђурђева и других. У сваком случају, све ове 
сонете повезује мисаона сродност с поезијом Лазе Кос-
тића, песничка солидарност с Лазом у његовој судбин-
ској патњи и разумевање његових поетичких идеја. Го-
тово све песме садрже цитате из Лазине поезије, не само 
ради украса, него пре свега због осећања духовне срод–
ности свих “костићеваца”, а један од њих, Радомир Уља-
ревић је песму “Мртва драга” дефинисао (у поднаслову) 
као: “Лаза Костић сам собом”.

Ова књига пружа нам лепе примере преображаја со-
нетне форме, који су очигледни, нарочито у новије вре-
ме. Сонет више није “окована” форма, он се увелико отео 
од теоријских правила. Тешко је данас наћи (и у овој 
књизи, и у другим књигама сонета) такозвани правил-
ни сонет (с правилним распоредом рима). Чак ни у по-
менутом Шекспировом сонету распоред рима је “непра-
вилан”. Савремени песници пишу и сонете без риме. По-
некад се ти нови сонети своде на “костур” од два катре-
на и две терцине (без риме, интерпункције и великих по-
четних слова) или само на четрнаест слободних стихо-
ва без издвојених строфа. У овом избору (Зорана Лази-
на) налазе се и два сонетна венца, од којих се један, “Са-
новник” Поп Д. Ђурђева, одређује као “сонетни циклус”. 
Други је “Безњеница” Ненада Грујичића. Упоређивањем 
ова два (иначе сјајна) остварења могу се запазити мене о 
којима је реч. Грујичић углавном поштује “правила” со-
нетног венца (има чак и акростих; мало скривен, доду-
ше), осим “правилности риме” (абба, абба, ццд, еед), а 
Ђурђев је, осим те “правилности”, одбацио и везивање 
сонета последњим стихом претходнога од којих се (прет–
ходних последњих стихова) формира петнаести сонет 
(“мајсторски”). Код Ђурђева нема везивања, петнаести 
сонет је потпуно нов и самосталан, и то је разлог за одре-
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дницу - циклус. Тиме “циклус” није ништа изгубио у од–
носу на “венац” (уосталом, у поезији “циклус” и “венац” 
су синоними). Битна је, у оба случаја, истинска тј. миса-
она, духовна повезаност свих сонета, и то заједно са ми-
слима и цитираним стиховима Лазе Костића.

Виталност сонета, у овом случају (у овој књизи), по-
тврђује ее и у тематском погледу. Свечаност и светост 
форме подразумева и узвишеност тема: љубав, човеч-
ност, животне радости, патња, смрт. Оне су доминантне 
у овим сонетима.

Књига “Сонетница Лази Костићу”, коју је приредио 
Хаџи Зоран Лазин, осим лепог избора сонета и ауторског 
прилога на крају, садржи и репрезентативан избор илус-
трација (фотографије, снимци дела ликовних уметника и 
др.).
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АУТЕНТИЧАН ПРОЗНИ ПИСАЦ

Ратомир Дамјановић:  
“РОМАНИ НИКОЛЕ МИЛОШЕВИЋА”; 

Задужбина Милоша Црњанског, Београд, 2011.

Никола Милошевић је један од оних наших ум-
них људи који је познат и многима који од њега 
ништа нису прочитали. Име му је често помиња-

но у “медијима” изван филозофског и књижевног конте-
кста, нарочито у периоду од увођења вишестраначког по-
литичког система. Углавном, сви знају за његово фило-
зофско звање. Али, и међу “зналцима” мало је оних који 
су упознати с његовим аутентичним књижевним оства-
рењима, а то су романи: “Нит михољског лета” (1999), 
“Кутија од ораховог дрвета” (2003), “Сенке минулих љу-
бави” (2005). А неки избегавају да помињу романе. Ра-
томир Дамјановић (1945, Доњи Товарник, Срем), својом 
новом књигом, поставља све ствари на своје место.

Дамјановићева књига “Романи Николе Милоше-
вића” има поднаслов: “Трилогија о меланхолији”. Ме-
ланхолија је основна тема сва три романа, она их, дакле, 
спаја у јединствену књижевну целину, али и одржава 
равнотежу с Милошевићевим филозофским делом. У 
првом (већем) поглављу књиге Дамјановић аналитички 
пише о заједничким својствима ових романа, затим раз-
матра сваки роман посебно, а завршна разматрања изно-
си у поглављу под насловом “Трагање за смислом”.

Ратомир Дамјановић је велики познавалац и пошто-
валац целокупног дела Николе Милошевића, за кога, из-
међу осталог, каже да је “наш најугледнији теоретичар и 
тумач књижевности” који је у приступу књижевном делу 
укључивао “нова средства анализе која су се темељила 
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на хуманистичким дисциплинама и особитој психолош-
кој интуицији”. А сами Милошевићеви романи су на гра-
ници филозофије и литературе, као “својеврсни оглед из 
антропологије, који открива људска својства”. Милоше-
вић је “аутентичан прозни писац”, који је “у романескном 
ткиву дубоко и суптилно укрштао књижевно са есејис-
тичким и филозофским”. У јединственој “мрежи” мелан-
холије сваки од ових романа има своје посебности. Ма-
гистрална линија у роману “Нит михољског лета” је тра-
гање за лицем бесконачности, у “Кутији од ораховог др-
вета” - разоткривање тамне стране човекове душе, у ро-
ману “Сенке минулих љубави” - питање човекове слобо-
де. Јунаци романа су сличног психолошког профила, па 
се може рећи да је у питању један јунак у три различи-
те приче. Романе такође повезују еротска линија, парап–
сихолошки феномени (прекогниција, сан, фантастика) и 
местимично идеолошки и политички елементи.

Дамјановић студиозно анализира Милошевићеве ро-
мане (које на једном месту дефинише као “метафизичке 
романе с тезом”), у широком (и дубинском) компаратив-
ном захвату, налазећи везе, сродности и изворишта у де-
лима многих српских и светских писаца (посебно се за-
државајући на делима Едгара Алана Поа). Такво осветља-
вање овим романима даје нову квалитетну димензију, 
којом се Милошевић уздиже у ред књижевне елите.

Прво поглавље Дамјановићеве књиге најсловљено је: 
“Филозоф и његов алтер его”. То је пишчева почетна теза, 
која се током свестране анализе мења. На крају долази до 
закључка да је преовладало Милошевићево романсијер-
ско биће, да је заправо филозоф био алтер его писца. Ње-
гов јунак (у три различита обличја) је “посредник између 
писца и филозофа”, али Милошевић романсијер надвла-
дава Милошевића филозофа!
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Ратомир Рале Дамјановић је познат као рецитатор, 
рапсод који је казивање поезије усавршио као првораз-
редну уметност, и креатор радијских програма (у Радио 
Београду). У последње две деценије запажен је и његов 
књижевни рад: књиге прозе (сјајни роман “Санчова вер-
зија”!), есејистике и теорије и др. Овом књигом, као ком-
петентан тумач слојевитог дела Николе Милошевића, по-
тврдио је углед значајног књижевног ствараоца.
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КЊИГА ЗА ПОЗНАТОГ ЧИТАОЦА

Ђорђе Сударски Ред: “ПИСМА ЛИДИЈИ”; 
“МБМ ПЛАС”, Нови Сад, 2002.

Ђорђе Сударски Ред (1946), по свом животном сти-
лу и понашању представља особену појаву међу 
војвођанским писцима, а тај оригинални живот–

ни садржај испуњава многе странице његових књига, на-
рочито прозних. У младости је писао поезију а касније 
се готово сасвим посветио прози. У прозним делима, од 
којих се нека одржавају на танкој ивици између пристој-
ности (у грађанском, ванкњижевном, схватању) и банал-
но-грубог натурализма, Сударски је, пишући (с благим 
хумором) о себи и другима, изградио својеврсну митоло-
гију Новог Сада “и шире”. Издавање његових књига фи-
нансирају многобројни спонзори и пренумеранти, који-
ма обично посвећује простор на првим страницама и ко-
рицама. У најновијој књизи, “Писма Лидији”, они заузи-
мају око 50 страна (а то је четвртина књиге).

“Писма Лидији” само се условно могу сврстати у тзв. 
епистоларну књижевност. Та писма се више доимају као 
дневнички записи. Лидија, којој се Ред обраћа, несумњи-
во је дама према којој писац гаји поштовање, али се не 
назире некакав дубљи лични однос, Лидија је ту само име 
или адреса. Ред заправо пише самоме себи или некоме, 
било коме, са списка пренумераната. А многи од њих су 
и књижевни (или пре антикњижевни) ликови, “јунаци” 
ових записа, с тим што је главни јунак (антијунак) сам 
писац. О свом животу (овог пута у периоду 1997-1999), 
као и о свему другом, Ред пише искрено, огољено и (по-
некад) духовито. Редов живот је, поред писања и продаје 
књига, испуњен јелом, пићем, спавањем, лечењем после 
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“фаза” (алкохолних), дружењем с пријатељима на Дунаву 
и Тиси, сећањем на жене и љубав. Вози се чамцем, так-
сијем и, нарочито, својим легендарним “бициклетом”, на 
којем је, поред Редове громадне фигуре, увек и нека тор-
ба пуна књига. Ништа му није светије од угађања себи 
и својим жељама. На једном месту каже: “... једностав-
но - уживао сам у расипању времена, нешто кроз про-
зор, а нешто око себе, крећући се.” Не стиди се свог без-
азленог егоизма и детињасте саможивости, особина које 
му пријатељи прећутно толеришу и, чак, подржавају, а и 
остали су се на њих навикли. У Редовој животној фило-
зофији има и декадентног хедонизма и примитивне (на-
родне) мудрости типа У СЕ, НА СЕ И ПОДА СЕ (бицик-
лето!), али и више од тога, јер њему је (изнад свега!) по-
требно И ОКО СЕ ИЛИ СЕБЕ, тј. он не би постојао без 
тог шароликог друштва које купује (а можда и чита) ње-
гове књиге. Он у ствари пише своје књиге не само за 
своју душу него и за те пријатеље и познанике, дакле - за 
познате читаоце! И није му стало до неке књижевне сла-
ве (о којој се више говорило у време његове песничке 
“фазе”), и не мисли да је паметнији од других, иако каже: 
“Што волим кад сам паметан, али само када мени и коли-
ко мени одговара?”

Редова књижевна стварност, она у којој се нижу мно-
ги мали лични доживљаји, најчешће је преписана сиро-
ва стварност (са ироничним алузијама на политичка зби-
вања), али кадикад је и виртуелна (ту реч такође помиње 
у ироничном контексту), стварност саткана од маште, 
снова и сећања. А увек је он, Ред, главни лик, центар све-
та, тог неког доконог, гурманско-шалабајзерског света, 
који је (ваљда) бољи део свеколиког света.

Проза Ђорђа Сударског реда је специфична, не у не-
ком формално-књижевном смислу, него по оригинално-
сти ауторове личности и његовог начина живота. Тај жи-
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вот, иако се догађа у друштву са хиљадама блиских људи, 
ипак је, у извесном смислу, усамљенички живот. Самот–
нички тонови, којих има у овој књизи, откривају у проз-
ном писцу трајање песника из младости. Ред је, и у про-
зи, остао песник, залудни шетач у времену и (војвођанс-
ким небом ограђеном) простору.
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ТРАГАЊЕ ЗА СОПСТВЕНОМ СУШТИНОМ

Слободан Тишма : “БЕРНАРДИЈЕВА СОБА”; 
Културни центар Новог Сада, 2011.

Неки Пишта Петровић из Ђурвидека поседује Бер-
нардијеву собу, смештену у наслов новог романа 
Слободана Тишме (новосадског писца, рођеног 

у Старој Пазови 1946. године). Пишта Петровић је чес-
то име у Ђурвидеку, како писац воли да зове Нови Сад, а 
то је само једна од могућих варијаната мађарске верзије - 
Ујвидек. Бернардијева соба је комплет намештаја који је 
дизајнирао Далмош Бернардо Бернарди, али неки други, 
јер овај намештај у Пиштином стану (који је стан њего-
вог оца, а припада војсци) јесте квалитетан као да је Бер-
нардијев а заправо је шведски намештај марке “Бер”, што 
није скраћеница од Бернардија него назив шведске живо-
тиње медведа. Сем тога, Бернарди уопште није имао ћер-
ку која би погинула, да је постојала, у саобраћајној не-
срећи, крај обале мора, после које би остала само олупи-
на скупог “мерџана” на паркингу у Ђурвидеку (на другом 
крају балканске галаксије) у којој је спавао Пишта Пет–
ровић пошто су његовог оца стан отвореног типа запо-
сели тзв. пријатељи и друга непозната лица. У том ста-
ну била је једна закључана соба са тзв. Бернардијевим на-
мештајем који нико никад није користио, а био је пре-
кривен белим чаршавима, а после, покрај паркиране олу-
пине, заштићен најлоном. Пишта је, разуме се, намештај 
поклонио некој битанги из Загреба у замену за фалси-
фиковане немачке марке.

Толико о Бернардијевој соби, која, уистину, није 
уопште важна, јер овде је (у роману) у питању један жи-
вот. И то какав живот!



178 Анђелко Ердељанин

Живот Пиште Петровића је (благо речено) ориги-
налан. Вазда незапослен и без намере да било шта ради, 
Пишта је био склон размишљању, али није волео да учи, 
штавише није волео ни да размишља. Баш зато је и имао 
идеје о сопственом животу (кључно ноглавље - “Моја 
идеја”). Почетна је била “идеја најповољнијег рачуна”: 
“Покупи паре, али не све. Не мешати се у туђ живот.” 
Како није био јак у рачуну (несебичан до последње фал-
сификоване марке!) ухватио се за идеју трагања за соп–
ственом суштином: “... чезнуо сам... да сазнам ко сам ја 
у ствари.” Е сад, ту треба стати, јер то је идеја достојна 
сваког правог писца, уметника, филозофа и сл. О томе се 
ради, због те идеје овај роман је и написан. Тога је свес-
тан писац, такође и озбиљан читалац, али Пишти ђаво 
не да мира. Њему идеја никад доста, последња је била 
идеја лудила: “Ишао сам улицом и лајао, разговарао сам 
сам са собом, претварао сам се у животињу.” На крају је 
решио да живи без икакве идеје: “... само једноставно да 
постојим.” О човековом постојању већ је понешто рече-
но, али за оне који још не схватају писац је, на крају књи-
ге, додао поглавље “Багателе”, у којем је препричао садр-
жај овог свог романа. Нешто попут скраћене, “сажвака-
не” ђачке лектире, за оне читаоце који не воле да читају 
књиге али морају да буду у току. То је не само упутство 
за “читаоце” него и мала пишчева подвала. Јер, ко само 
то прочита пропустиће неке пикантне детаље. Рецимо: 
како је Пишта (мушко), намерно, био жена жене, којој је 
потребна нежност жене жене; или, како се (на само сто-
тинак страна романа) двапут укакио у гаће (други пут с 
упишавањем). А има још.

Ко чита овај роман с иронијском дистанцом, види 
Пишту Петровића као комичан лик, али не може да пре-
види и његову пузајућу трагичност. Пишта је болни 
усамљеник, живи у сталном страху од самоће, и поку-
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шава, у сновима и триковима маште, да нађе неки излаз 
или барем модус прилагођавања. Њему се чини као да 
живи на дну океана, а самоћу осећа у космичким разме-
рама. “Ако у друштву не представљаш ништа”, размиш-
ља он, “остаје ти породица. Ако немаш породицу, сам си, 
остаје ти само природа, твоје тело, тј. космос и вечност 
као највећа тамница. Сам под звездама пред океаном. Да 
ли је то мало? Да ли је то ништа?” Пишта има породи-
цу, али као да и нема. Мама му се одавно одала хипич-
ком животу, негде на југу Србије (Србија је иначе позна-
та по привлачним хипичким регионима), а отац је после 
рата остао у другој (ратом створеној) држави. Кад га на 
крају мама ипак одведе на југ Србије, у природу, тамо где 
живи, Пишта одлази у стрељану и учи да пуца. На овим 
просторима то увек, сваком, може добро или лоше да 
дође. У јадним размишљањима тог антијунака има ипак 
и сувислих идеја о смислу постојања и шансама усамље-
ног појединца у сулудом свету, као и духовитих дигресија 
о политици и власти и јетких опаски о уваженим “вред–
ностима”. Он поставља питања и даје одговоре, с тим 
што му питања више вреде. Једно од најбољих питања је: 
“Шта би било од овог света кад би сви били као ја?” О 
томе би се могао нови роман написати. Можда Слободан 
Тишма на томе већ ради?
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ЧЛОВЕК И ПИСАЦ ЂУРВИДЕКА

“БЕРНАРДИЈЕВА СОБА”  
ИЛИТИ ОСЛОБОЂЕЊЕ ТИШМЕ

Нисам у стању ништа да пишем. Не умем то да ра-
дим.

Пискарање је убијање времена, никаква пот–
рага, ништа се не може вратити. Нема повратка. Време је 
немилосрдно. Сама вечност.

Пишући само изазиваш сујету других људи. Сви су 
људи писци, сви пишу, баш сви, чак и они најпростији, 
најнаивнији, као и најлукавији.

Али, сујета је увек присутна, знам то добро по себи, 
поготово ако је то што пишеш допадљиво, угођајно, ве-
чито вредновање, стављање нечега или некога на неки 
ниво.

И зато сваки писац, у ствари, воли да види неспрет–
ност, незнање, туђу беду, онда му је срце не месту, осећа 
тако ослобађајући презир.

Сваки писац је ђубре, то тврдокорно “Ја” и “моје” не 
престају никад. Ето, а кажеш како не желиш ништа што 
други желе.

Али како они знају да је нешто добро? Научили су то 
негде или имају непогрешив осећај, неку невероватну ин-
туицију. На пример, овај најновији сој писаца, учитељи 
креативног писања, професори, окорели професионал-
ци, они све знају и прилично су непристрасни. Али, по-
што много, или све, знају, до краја им све изгледа банал-
но, познато, већ написано, све им изгледа као неко бе-
смислено понављање. И онда вероватно помисле: Чему 
све то? На Западу је писање постало сурово такмичење, 
иако то није ништа ново, одувек је тако било. Писање је 
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уопште западни феномен. Чак и они који пишу на Исто-
ку пишу, у ствари, на Западу.

Требало би да престанем са бележењем тривијално-
сти.

Ипак, писање мора бити инструмент надања, искре-
ност бар као намера (захтев), као полазна тачка, мора по-
стојати, то је та добронамерност о којој сам већ нешто 
натукнуо.

Прихватио сам тај унутрашњи налог, нећу више 
ништа да шкрабам, да пискарам... Они који писање виде 
као лични проблем и за које је писање питање живота и 
смрти играју се ватром и ледом.

Писати без емоција, ништа меланхолија, ништа иро-
нија. Без патоса. Да ли је то могуће? Наравно, свака иро-
нија се до краја извргне у најцрњу патетику.

Уопште није важно да чловек размишља, да пише. 
Зашто је то потребно?

Сад морам нешто да признам. Имао сам (подлу) на-
меру да направим приказање књиге “Бернардинчева 
кућица”1 Лободана Стишме, човека и писца слободног 
града Ђурвидека, али све оно испред овог пасуса пре-
писао сам од њега, и то не из речене књиге, добитељке 
НИН-ове награде, него из неке раније његове романијаде 
под талијанским насловом “Твенти кватро мила бачи”.2 
Нисам се сетио да нешто мазнем и из Стишминог “Кур-
видека”,3 због чега се топло извињавам било коме. Ина-
че, право приказање награђеног романа дао сам у СИН-у, 

1  У каталогизацији Библиотеке Матице српске погрешно стоји: 
“Бернардијева соба”

2  Погрешан наслов у каталогу Народне библиотеке Србије: “QUATTRO 
STAGIONI”

3  “Урвидек”, стоји у матичном каталогу, али у већим градским 
библиотекама наилазимо и на варијанте: “Гурвидек”, “Цурвидек”, 
“Фурвидек “, “Хурвидек”...
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Сремским информативним новинама,4 ћирилично из-
дање за интелектуални Срем, дуж брзе јужне пруге од Зе-
муна до Сремских Карловаца, који се граничи са више 
познатим регионима Вински Срем и Свињски Срем, још 
3. августа лета господњег 2011, на појутарје Светог Илије, 
који се слави у Старој Пазови, Стишмином родном гра-
ду, као сеоска слава Српске православне цркве (Илија 
Громовник је светац Старог завета, зато се слави у Ста-
рој Пазови, јер неће гром у коприве). Објављивање при-
казања у СИН-у догодило се готово пола године пре оног 
у НИН-у, па се и с тим у вези осећам нелагодно, првен-
ствено зато што Лободану помињем тамо пуно крштено 
име (ако је крштен) које се поклапа с оним коме смо те-
пали Лоба, премда има теорија по којима је Стишма до-
био име по народном хероју Лободану Пенези Крцка-
вом, што мене не оправдава. Кад је суочен с мојим при-
казањем у СИН-у, Стишма ми је, насред Футошке пијаце 
у Ђурвидеку, признао: “Немој мислити да ти подилазим, 
али то је најбоље што је икад написано о некој мојој књи-
зи!” То је непорециво сведочанство о мојој скромној кри-
тичарској величини. У то име (како би рекао онај Лоба), 
одричем се новчаног дела СИН-ове награде, која засад не 
постоји!

На крају овог чудног приказања цитираћу, као за-
кључак, мисао класика уврнуте српске књижевности и 
часног слушаоца озбиљне музике, Слободана Тишме:

“Ништа нема значаја, пријател! Можеш да пишеш 
или читаш овако или онако. Није уопште битно шта неко 
мисли о нечему, како то другима изгледа.”

4  Читаоци кажу просто: “Сремске новине” (лист у којем је, пре више од 
пола века, рођен писац овог приказања)
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КЊИЖЕВНИ ЗАНОСИ

Са закашњењем сам прочитао роман “Мрена” Ми-
лице Мићић Димовске (издање “Народне књиге”, 
Београд, 2002), о којем сам свашта чуо. Књига је, 

барем у Новом Саду, врло читана. У градским библиоте-
кама се чека на ред. Једно време је била “у жижи”. Била је 
предмет приказа и трачева. Ово друго је нарочито раз-
умљиво, јер и сам роман, у једном свом слоју, има укус 
трача (можда варљив укус?). Али, што кажу Војвођани, 
врло важно.

Милицу Мићић Димовску (ММД) памтимо по за-
носном (заистински!) роману “Последњи заноси МСС”. 
А ово је нешто сасвим друго: занимљив покушај (умало 
не рекох: занос!) да се напише роман из савременог жи-
вота, баш буквално, о сопственој свакодневици и људима 
које свакодневно срећемо, с којима се познајемо. Споран 
је можда угао посматрања. Неки догађаји, нарочито вре-
ме бомбардавања (и непосредно пре), избором детаља и 
темпирањем карактеристичних размишљања кроз дија-
логе и монологе појединих ликова, приказани су у ша-
блону информативних заноса Сорошових српских ме-
дија. То би се могло рећи и за наивно идеализовану сли-
ку “отпораша”. Више личе на оне наивне бунтовнике из 
1968. А они су у односу на ове заиста били наивни. И 
целокупна слика политичке стварности Новог Сада (и 
шире!), са ироничним дигресијама, прилично је карики-
рана.

Читаоцима је ипак, чини ми се, најпривлачнији онај 
слој романа у коме се ММД мало (или више него мало!) 
наругала српским културним институцијама, оличеним 
у Форуму српском, како назива прецизно (фотографски) 
описану Матицу српску. Препознатљиви су стварни ли-
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кови “матичара”, иако приказани на комичан начин, као 
гомила кловнова. То је управо највише било предмет на-
писа и разговора у медијима, па и трачева.

Та духовна потреба хуморно-ироничног писања о 
Матици српској стара је, иначе, колико и Матица сама. 
Има примера из прве половине 19. века, као и с краја 
20. и почетка 21. века. Сетимо се сатиричне поеме “Пут” 
Бранка Радичевића (1847). И он је, јездећи на Пегазу 
(“Име Пегаз, а кљусина јака”), у двадесатак стихова, жес-
токо и ефектно поткачио водеће људе Матице српске 
(“Ала красно челе зузукаше! / Познам да сам код матице 
наше”). У параболи о кошници без меда (“Нигде меда ни 
најмање мрве!”), Бранко је очитао лекцију “матичарима” 
(“Гледну челе, ох дивне чељади! / Та све они красни соко-
лови, / Све трутови, да Бог благослови!”), киван на њих 
понајвише због супротстављања Вуковој језичкој рефор-
ми. У новије време, у претпоследњој деценији 20. века, 
појавио се слабо запажен (али занимљив и провокати-
ван) роман Петра Милосављевића “Нови Сад на ватри”, 
где је средишње место збивања, управо Матица српска, 
па чак је и Александар Тишма, иако и сам један од Мати-
чиних челника, у свом “Дневнику”, објављеном на почет–
ку 21. века, оставио, на више места, ироничне, јетке за-
писе о Матици и њеним функционерима. Искрено гово-
рећи, и ја сам помало склон таквим грешним заносима, 
иако о њима ретко пишем (само онако узгред).

Откуд та потреба? Зашто се о тој угледној установи 
и тако размишља? Ваљда зато што се од Матице српске 
вазда очекује да делује и културно, и научно, и морално 
и политички. А то је тешко ускладати. То тешко пада и 
најумнијим главама. Не само зато што је политика курва, 
а култура и наука (и морал?) тобож нису.

Већ помињани Бранко, осим обимне поеме “Пут”, 
има и овакав епиграм (“натпис”): “Ал ваљане ми има-
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мо главе, / Штета само што су нам без главе.”). Шта ли је 
хтео да каже?

А сад се вратимо роману “Мрена”, да га не заборави-
мо, иако знамо да га неки људи никад неће заборавити. 
Па, добро, рецимо да је то један успео (мање-више, завис-
но о читалачких заноса!) сатирични роман, са нагласком 
на сатирични. Само не знам да ли је ММД баш то хтела. 
Уосталом, врло важно!
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НАЈЛЕПША ПЕСНИЧКА КЊИГА О СРЕМУ

Слободан Зубановић: “У ТРИ И ДЕСЕТ ЗА РУМУ”; 
Културни центар Новог Сада, 2011.

Прочитао сам најлепшу песничку књигу о Срему. 
То је књига Слободана Зубановића “У три и десет 
за Руму”.

Није уобичајено на овакав начин започети критич-
ки приказ, необично је чак и онако узгред изрећи тако 
одсечну похвалу, и зато сам спреман да истрпим приго-
воре са свих страна. У реду, да не претерујемо, можда би 
се могло наћи пет-шест књига којима пристају написане 
речи дивљења, али ова је свакако међу њима.

Слободан Зубановић није рођен у Срему. Рођен је у 
Београду (1947), где је провео већи део живота и где и да-
нас живи. Он је угледни песник, аутор двадесетак књи-
га (од којих су већина песничке), био је уредник неколи-
ко часописа који излазе у Београду, члан је српског ПЕН 
центра, добитник “Змајеве награде” (2009), награде “Де-
санка Максимовић” (2007), “Дисове награде” (2005), на-
града “Васко Попа” (1998), “Милан Ракић” (1986), “Иси-
дора Секулић” (1983) и других признања, а песме су му 
превођене на енглески, руски, француски, италијански и 
друге језике.

У белешци о писцу не помиње се веза са Сремом, она 
се може наслутити на основу песама и прозних минија-
тура, а нешто одређеније речено је у поговору (Владими-
ра Копицла): “У овој књизи реч је о песниковом избору 
песама које је писао и које је написао давно, после, и ума-
ло сад, имагинирајући или походећи Срем свог детињст–
ва и Срем зрелог доба као неогледалски изоштрену сли-
ку природе, младости, бруталне пуноће света и свега што 



Књига Живот 187

ту слику замагљује, потире, своди на трошну коначност 
која се кроз ово писање и отклања и све јасније понавља.”

Могло би се рећи да је и овде реч о Срему као изабра-
ном завичају, као код Црњаноког, али у другом времену, 
друкчијим околностима и (вероватно) различној поети-
ци. Може бити и не мора бити. А има занимљивих раз-
мишљања о завичајности, попут овог: “Онај који испије 
горчину родног краја, зна то сваки локални хроничар ма-
лог места, у њега се никад не враћа. То је неписано пра-
вило.” Зубановићев “изабрани” Срем најпре онај равни-
чарски, дуж пруге од Земуна до Шида (чије све стани-
це педантно именује), са осетним задржавањем у Руми 
и “излетима” у околину, посебно у најближе и (слутимо) 
најдраже село Краљевце. И то није само Срем овог вре-
мена и песниковог детињства. Временске границе се чес-
то губе, посебно у прозним записима, па се ликови (по-
знати и непознати), из живота и литературе, из разних 
(удаљених) времена, сусрећу и комуницирају, доврша-
вајући давно започете приче и отварајући нове.

Читање “на мах” наслова који се трипут јавља - као 
наслов књиге, наслов уводне песме и наслов другог дела 
књиге (у коме су прозни записи, кратке приче), асоцира 
на некадашњи холивудски филм “У три и десет за Јуму” 
(Јума је забачени амерички затвор за тешке робијаше), 
који је радо гледан (и у сремским сеоским биоскопима) у 
време песниковог детињства, а који је још и онда, у шали, 
из Јуме “пресељен” у Руму, што у овом случају (случају 
књиге) има некакав сетно-носталгични призвук. Погото-
во кад се прочита песма (сонет), где је већ у првој строфи 
укратко саопштена цела идеја књиге:

Моје море је зрно пшенице. 
Стојим сред земље што пламти. 

Добро је небо - све памти: 
наша лица, судбине, улице. 
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У првом делу књиге има 36 песама (од којих су већи-
на - сонети), међу којима је и песма “Сремски гоблен”, 
по којој је насловљен циклус. У њој се кристалише нос-
талгично сећање, што је могло да се деси и на неком дру-
гом месту, али песник бираним мотивима (“сенка пла-
нине / пала на сукњу равнице”) успомене везује баш за 
сремско место детињства (иако се придев “сремски” само 
у наслову помиње), али из перспективе зрелог човека и 
уметника (“светли у соби мисао чиста”). Сем ове песме, 
још неке већ у насловима носе одреднице сремске гео-
графије: “Диван је кићени Срем”, “Под сенком Ф. горе”, 
“Зима, Срем”? “Сланкаменска кантилена”. А и све оста-
ле испуњене су типичним сремским мотивима. Оживе-
ла је у стиховима сремска равница, с њеном плодном, ка-
дикад тврдом земљом, пејзажима који се као на филму 
ређају поред спорог воза у покрету, и оним статичним, 
виђеним с прозора сеоске куће, на месечини, у измагли-
ци, кроз вејавицу. Песник свој Срем види у појединости-
ма урезаним у сећање, као што су: ашов и мотика, даш-
чица на бунару, пут за сеоско гробље, дрва за огрев, мај-
чина укосница, јесење спаљивање грања и лишћа, сеоско 
игралиште, двориште, чак и пољски клозет. Упечатљиве 
су слике равничарске ноћи. Опис ноћи у песми “Диван је 
кићени Срем” завршава се стиховима:

Срем - сам спава - у сну дубоком.
Свет надгледам његовим оком.
А поред уснулих кућа клопарају споровозни возови 

пуни снова и усамљених душа. Мотиви возова и слика 
успут виђених присутни су и у поезији (“Иде воз”, “Пут–
ник друге класе...”, “Станица и снови”) и у прозном делу 
књиге (“Ред вожње”, “Иде воз”). И возови имају место на 
песничкој мапи носталгије. Слика железничких шина, 
гледаних уназад, “појачава осећај изгубљености”. Нема 
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више старих станица, каже песник, “као што нема старих 
начина путовања”.

Слободан Зубановић пише заправо о неком Срему 
кога више нема. Неки су записи из сопственог сећања а 
неки из “сећања” на прочитано у књигама које само рет–
ки појединци читају. У путопису Фридриха Вилхел-
ма фон Таубеа и студијама историчара Славка Гаврило-
вића и другим забашуреним књигама овај писац је срео 
занимљиве ликове, који су мање-више познати (Нико-
ла Бизумић, из Нерадина, изумитељ машине за шишање; 
сликар Јаков Орфелин и његов стриц Захарија, песник, 
гроф Пејачевић, Симеон Пишчевић, Лаза Харамбаша из 
Саса; Теодор Аврамовић Тицан; Доситеј и Михиз), а који 
у овим причама улазе у други живот, што им је писац по-
дарио (што је заправо литерарна реинкарнација!). Лепе 
су слике из живота неких славних кућа и доживљаја око 
њих и у њима. Једна од најбољих прича је она, поново ис-
причана (овог пута на уметнички начин), о споменику 
куги на путу између Руме и Ирига.

Ову прозу је писао песник, и то се види по изван-
редним описима детаља који чине слику Срема (оног из 
сећања): њиве жита, крошње воћака, сеоске куће и улице, 
железничке станице, цркве и кафане, румена лица уз бо-
кале вина, румски вашари, сеоска гробља...

Слободан Зубановић воли Срем. То се осећа и у пес-
мама и у причама. Али, ту љубав он ненаметљиво (без па-
тетичне реторике) исказује. Она се испољава посредно, 
у уметничком поступку, у лепом стилу, племенитим ми-
слима и оригиналним песничким сликама. Попут ове: 
“Боја стабљике кукуруза и боја њеног плода, то су боје 
које  прослављају равницу Срема. Од тамнозелене, до 
жуте која пече. Као сунце.”
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ПЕСМЕ НЕСТАЛИХ ДАНА

Недељко Терзић: “ЗБОР И ЗБЕГ”; 
“Свитак”, Пожега,2006.

Речи збор и збег сродне су и разнородне. Могу значи-
ти људство на окупу, ради договора, славе и весеља 
(збор) или у бекству, ради скривања од зла и горе-

га (збег). Може бити и збор у збегу. Прва реч има шире 
значење, али и једно сасвим друкчије, као именица наста-
ла од глагола зборити, дакле синоним за говор, реч. Пес-
ме Недељка Терзића у збирци “Збор и збег” држе се у асо-
цијативној вези са свим тим значењима.

Дубоко је заронио песник у прошлост, народну и 
личну. Мисли лутају пространствима давно прошлих 
времена и враћају се у свемир данашњице. Духовне вер-
тикале симболизују имена библијска и митска, исто-
ријска и херојска, створитељска и стваралачка: Илија 
Громовник, Огњена Марија, Деције Трајан, мајка Југо-
вића, Неимар Раде, гуслар Филип, “од Тршића Вуче”, Те-
сла, “укротитељ небеског змаја”... И они што су диза-
ли храмове тамо “где је божја рука дотакла Земљу”. И 
они који “воде народ што има своје место / и на Небу и 
на Земљи”. Песника носи струја времена, мисао се до-
тиче догађаја, успона и суноврата, до смирења у молит–
ви. Пита се: “да ли је то Небеска Земља / или је Земљи-
но Небо?” Немоћна мисао мир тражи у молитви, али то 
није потпуно смирење јер је то само песничка молитва. 
Сву сложеност емоција и мисли у лавиринту традиције 
песник је најпотпуније исказао у песми (параболи) “Рез”, 
која се завршава изванредним (значењски слојевитим) 
стихом: “рез на реч, рез на рез”.
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“Доста ми је лутања по Свемиру”, каже песник. А јед–
на песма има наслов “Друга страна Свемира”. Свемир је 
у овој поезији и астрономски појам, и духовни (рели-
гијски), и песничка стилска фигура (симбол, метафо-
ра). Песникову фантазију и мисао заокупљају тајанстве-
ни владари Свемира, и његови освајачи, научни тумачи 
и изазивачи. Свемирски (неограничени) простори обух-
ватају сву прошлост, садашњост и будућност. Загледан у 
“мир и игру звезда”, песник мисли о “недокучивим путе-
вима”, о пролазности човека и свега. “Као да сутра неће 
бити ништа”, каже с филозофским миром, а пун немира. 
Узнемирен је потресима и катастрофама: “Јутрос су ми 
неке олује / распршиле све звезде”. Покушава да обузда 
немир: “схватам да морам мировати / забринут докле та-
кав да постојим”. Дубоким немиром прожети су и стихо-
ви: “Куда ћу са Планете на којој више нема: / дрвећа, кро-
вова, птица, песме и љубави?”

Из тих космичких немирних заноса сломљена 
песничка душа (“замарали су ме и уморили”) опоравак 
доживљава у сећањима, личним, земаљским и сентимен-
талним, у ослобађању од илузија и отрежњењу од заблу-
да. Као веселе звездице (кадикад и уплакане) у свемир-
ској тами светлуцају зрнца младалачке интиме (“далеке 
прекаљене љубави”).

Песник Недељко Терзић, и у овој књизи, размишља 
и о самом чину стварања, у широком распону од једнос-
тавне тврдње “није лако књигу написати” до снажне за-
питаности у стиховима: “Које то невидљиве руке, / иг–
ром година и празне хартије, / прецртавају сва наша име-
на / преточена у песме несталих дана”. И ти стихови, и 
сви они други, гледани из неке космичке диоптрије, само 
су речи у збегу, збор у збегу, збег збора и разговора, жу-
бор збора, збор о збегу на сићушној планети у свемирс-
ком бескрају.
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МАГИЈА ДУБОКИХ ПРАЗНИНА

Недељко Терзић: “ХУК И МУК”; 
“Свитак”, Пожега, 2008.

Згушњавање зрелине песничког искуства, тако би се 
најкраће могла изразити суштина нових песама Не-
дељка Терзића, у књизи “Хук и мук”. После двадесе-

так песничких књига (осим прозних, дечјих, сатиричних 
др.), разноврсног израза и неједнаких домета, дошла је 
ова књига, коју карактерише медитативност, са снажним 
мисаоним узлетима.

Ради се заправо о понирању и узлету, понирању у 
дубине доживљеног и узлету ка жељеном и недостиж-
ном. Баш као на самом почетку уводне (и насловне) пес-
ме, где се пролама “страховит хук” понорнице и свих ње-
них притока, док звезде мирно посматрају - “Свуд око 
нас мук”. Из ове песме-параболе израњају потом пес-
ме сврстане у циклусе са неуобичајено дугим и наизглед 
непесничким (псеудофилозофским) насловима, попут 
ових: “Питање опстанка човека у животу је питање ње-
гове љубави према животу”, “Како себи да објасним не-
проспавано време - да ли сам ускратио животу једну ноћ 
или ми га је она продужила” и сл.

У слободном стиху, у исповедном тону, у дугим ис-
казима који наликују на писма, песник се обраћа неком 
блиском бићу, које је можда жена (судећи по граматич-
ким облицима) или можда синтетички песнички лик, 
песниково друго Ја или (гледано дубинскопсихолошки, 
по Јунгу и Настовићу) анима, архетип (праслика, пра-
узор женских психолошких тежњи у мушкарчевој пси-
хи). Било како, тај невидљиви и ћутљиви “саговорник” 
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ослонац је песнику у новој песничкој авантури самопос-
матрања и самооткривања.

Ова је поезија богата осећањима, али она нису ка-
зана у сировој бујности и експлозивности (као што се 
чини у младости), она су стишана и притајена у сложе-
ном мисаоном облику. Кад песник каже да је “сам и по-
стиђен / као Дон Кихот, / док му је Санчо Панса / пружао 
највеће пауново перо / да потпише судњу реч”, да је “пот–
пуно уморан” те не може “никуд даље”, иза тога се крије 
нешто драматично и крупно, што можемо или не може-
мо да замислимо. Али, такав песнички израз провоци-
ра на даље читање ових песама, у варљивој нади (чита-
оца) да ће наићи стихови јасног откровења. Потом сли-
ке земаљске љубавне чежње (или: сећања на давне грче-
ве чежње) смењују погледи ка космичким пределима. У 
тим пределима се мешају слике Раја, Пакла и некаквог 
(сањалачког, маштарског) “златног гнезда” између Неба и 
Земље.

Песма под (за ову поезију) карактеристичким на-
словом “Бесконачно те тражим” завршава се стихови-
ма: “увек нешто ново измишљам о теби / и неке нове 
црте додајем твом лику, / можда те никада нећу наћи, / 
знам да таква негде постојиш.” То је управо оно бесконач-
но трагање за архетипом, прасликом. У том сложеном 
лику, у тој аними, садржано је и нешто од самог бића по-
езије, којем песник, како сам каже, робује. То добровољ-
но “ропство” својствено је онима који “вечито лутају”, а 
они, каже песник, “нису скитнице / него их привлачи ма-
гија дубоких празнина”.

У занимљивом и инспиративном поговору, рецен-
зент Милијан Деспотовић, сасвим основано, износи ути-
сак да је ова књига Недељка Терзића “наставак прет–
ходне”, која носи наслов “Збор и збег”. У њој су већ на-
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говештени “космички немирни заноси”, који ће снажније 
пулсирати у књизи “Хук и мук”.



Књига Живот 195

ВРЕВА ВЕКОВА

Милорад Грујић: “БОГ ВАДРАЦА И МАЏАРА”; 
“Аурора”, Нови Сад, 2001.

„Каква врева по свету, свуд ускипели људи”. Тим 
стихом из Стеријине песме “Година 1848” 
наговештена је тема романа “Бог Вадра-

ца и Маџара” Милорада Грујића: драматична збивања 
1848/49. Историјски оквир је овлаш назначен, из визуре 
главног јунака, Бранка Грујића из Мола (крај Тисе у Бач-
кој), који је и наратор. Не знамо колико је његова прича 
утемељена на стварним догађајима (осим историјски по-
знатих), а у којој мери је плод маште и домишљања, али 
доима се прилично уверљиво.

Грујић слободно, без предрасуда, улази у замрше-
но историјско ткиво и расплиће га, средствима писца од 
духа и фантазије, истовремено уплићући занимљиву суд–
бину свог јунака и других ликова који су му на судбину 
утицали. Ратовање Вадраца (Вадраци су “Дивљи Срби”) 
и Маџара (Маџари су Мађари са “џ” у другом слогу), са 
променљивом ратном срећом, за своје и туђе интересе, 
на земљи коју и једни и други сматрају својом, уз помоћ 
и пакост Бога коме се и једни и други моле, приповедач 
је живописно, по мери своје уобразиље, приказао. У при-
чи се, некако равномерно, као природне појаве смењују 
безуспешни покушаји главног јунака да се ожени и запо-
чне миран сељачки и породични живот и крвави сукоби 
завађених националних заједница (не само у оквиру вој-
них формација него и у комшијском окружењу, у насељи-
ма где се, између ратова, обично у миру и толеранцији 
живи). Симпатично је ауторово уравнотежено гледање 
на крваве догађаје, у којима су и једни и други - и лоши 
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и добри, и племенити и крволочни, и лукави и преваре-
ни, и јунаци и кукавице, и срећни и несрећни. Иако мало 
наиван, тај добронамерни став је заправо додатни квали-
тет романа. Он доприноси стварању новог схватања ис-
торијског романа, лишеног националне патетике и рето-
рике, оплемењеног иронијом и хумором.

Лик Бранка Грујића је доминантан, сви остали су 
њему подређени и мање-више овлашно скицирани. У 
Бранковом лику има понешто и од препознатљивог па-
нонског обрасца сеоског момка за женидбу, и од роман-
тичног јунака из савремених филмова и од класичног 
авантуристе без мане и страха који има више среће него 
памети. И његов наивно-инфантилни начин казивања 
(у улози наратора) утицао је на формирање књижевног 
лика којег читалац са симпатијама прихвата.

Уношење песама Јована Стерије Поповића и Шан-
дора Петефија, уз свако поглавље, показало се много де-
лотворнијим од цитирања или парафразирања науч-
них (историјских) докумената. Оне су донеле дух време-
на о којем се у роману прича и приземиле узлете пишче-
ве фантазије. У споју романтичног и новог (замало пост–
модерног) сензибилитета премошћена је век и по дугачка 
временска провалија препуна духова неких других “Ва-
драца” и “Маџара” и осталих славних народа и нацио-
налних мањина.

Песник Милорад Грујић успешно се, ето, огледао у 
роману (ово је други, после већ познатог “У засенку Ду-
навском сокаку”), а успут се стрмоглавио, на ноге доче-
кавши се, и у неку чудновату алтернативну литературу 
(о канибалској гастрономији и мокраћној медицини), из 
које ће васкрснути нови песник или нешто нама сасвим 
непознато. До тада, ето романа!
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УРНЕБЕСНИ КОВИТЛАЦ

Петар Зец: “ХиСтерија”, роман-филм  
(Омаж Јовану Стерији Поповићу); 

“Плато”, Београд, 2012.

Један од највећих српских комедиографа и сатири-
чара, Јован Стерија Поповић, први је запазио појаву 
лажног родољубља и злоупотребе искреног патрио-

тизма и свеобухватно је уобличио као капиталну књи-
жевну идеју, на коју се и данашњи писци ослањају. Ње-
гова комедија “Родољупци” постала је књижевни обра-
зац дугог трајања. Реч је о појави која је, како пре два сто-
лећа тако и данас, као књижевна тема, изазивала опрезно 
реаговање и сумњу у ауторске намере. Кадикад наилази 
на отпор “погођених”, кадикад на стид правих родољуба 
у које “неутрално” (политички коректно) окружење прст 
упире. Уз то иду и разни “владајући” идеолошки отпори 
и неразумевања. Понешто о томе говори и сама чињени-
ца да су “Родољупци” први пут изведени и потом штам-
пани у првој деценији 20. века, пола столећа од настанка.

Ова комедија, као и нека друга Стеријина дела 
(песничка и хумористичка), чине окосницу романа 
“ХиСтерија” Петра Зеца, истакнутог редитеља и писца, 
који своје дело жанровски дефинише као “роман-филм” 
и “омаж”. Такво своје жанровско опредељење Петар Зец 
је већ раније (успешно) представио читаоцима делом 
“Отровани Балканом” (омаж Иви Андрићу), а романом 
о Стерији чини корак даље, уводећи писца (Стерију) као 
једну од главних личности романа. Стерија је учесник у 
догађајима и дијалозима са сопственим књижевним ли-
ковима, али истовремено и о6ичан човек који носи терет 
личних тегоба и проблема.
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Идеја квазиродољубља, патриотског профитерства, 
овде је развијенија него у комедији “Родољупци”. Глав-
ним ликовима из комедије, Жутилову, Лепршићу, Смр-
дићу, Шербулићу, Нанчики, Зеленићки и другима уплићу 
се у “посао” Стерија и поједини његови пријатељи (док-
тор Пекаровић, сликар Јован Поповић, па и пијани добо-
шар Винко Лозић), који им се супротстављају етичким, 
ироничним и хуморним ставом. Због тога их “родољуп–
ци” сврставају међу “маџароне” без обзира каква је тре-
нутна ситуација односно која је “кокарда” пожељнија.

Неморал “родољубаца” је огољен до апсурда. У по-
знатом историјском оквиру револуциде 1848/49. на под–
ручју Угарске, Жутилов и братија се труде да увек буду на 
страни победника, а хаотично стање им погодује за ост–
варење себичних интереса. Увек спремни на пљачку и 
отимачину, сурово насрћу на животе и (нарочито) имо-
вину оних који су тренутно у немилости, млатарајући 
заставама и “кокардама”. Своје “родољубље” најбоље 
објашњава Жутилов (Жутиловић, Жутилаји): “Ми смо 
народ, и што је народно, то је наше! Сад су нам освета 
и одмазда први посао.” И још циничније додаје: “Ми смо 
јемство народне слободе.” Кад су Срби “на тапету”, врли 
“родољупци” ни сопствени народ не штеде. “Срби су 
увек били најгори!” - узвикује Шербулић. “Српски народ 
је непромотрен” - покушава Смрдић да филозофира, као 
и Лепршић, који, после учесталих позива на јуриш, “ре-
терира”: “Није лако бити Србин.” На шта Стерија одгова-
ра: “Али је изгледа теже бити нормалан.”

Стеријине максиме, изречене у дијалозима са суг–
рађанима, Вршчанима (на разним сусретима, светкови-
нама и демонстрацијама), упечатљиви су одговори на ли-
цемерје “родољубаца”. Стерија говори (а да ли га ко слу-
ша?):

“Најбољи народи имају најгоре родољубе.”
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“Често су на уснама велике идеје а у срцу најситнији 
мотиви.”

“Зло је кад сви мисле исто, то значи да нико не раз-
мишља много. Зашто свака власт мора да буде насилна?”

“Кад се велики коцкају мали плаћају цех.”
“Најгрлатији патриоти су постали највећи профите-

ри.”
А на оптужбе да је “маџарон” и издајник, Стерија 

мирно одговара: “Ја знам да сам поштен човек, а друго 
ништа.”

Оживљавајући Стеријино време, писац романа “ХиС-
терија” је “додао живот” дугом трајању Стеријиних “Ро-
доубаца”. Људски карактери тог типа актуелни су и данас, 
Жутилов и братија су ликови који трају. И трајаће ко зна 
колико још, док је власти и “историјских преокрета”.

Данашњи “родољупци” се појављују у облицима при-
мереним времену. данас су то: еврољуби, патриоти “међу-
народне заједнице”, родољуби хашког трибунала, орве-
ловски родољуби, политички коректни, добросуседски 
родољуби, просрпски, антисрпски, проамерички, патри-
оти будућности без прошлости, родољуби “на локалу”, 
регионални, средње-европски, родољуби националног 
самопорицања, репрезентативни, тајкунски, родносензи-
тивни, квазилитерарни родољуби, патриоти хомосексу-
алне транзиције и државне синекуре, и поново (као оду-
век) родољуби сопственог новчаног и имовинског инте-
реса, родољуби виртуелног патриотизма (“Труба труби, 
јуриш родољуби!”). И тиме није до краја описана лепеза 
модерног и постмодерног квазипатриотизма.

Петар Зец је, као писац са завидним редитељским 
искуством, основну причу о узбудљивом животу профи-
табилних патриота обогатио сликама свакодневних до-
гађаја банатске варошице средином 19. века, са гозбама, 
баловима, свадбама и кафанским теревенкама, а све те 
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слике заједно, од политике до еротике, доимају се као ур-
небесни ковитлац узнемиреног људског друштва које се 
отело божанској контроли.

Наслов се, наравно, не мора оојашњавати. не мора, а 
може. “ХиСтерија” је духовита кованица, која подразуме-
ва психијатријски појам, а у овом случају звучи као сино-
ним појма псеудопатриотизам.

Та реч, хистерија, иначе се често може чути на Сте-
ријином позорју у Новом Саду. А, шире гледано, Амери, 
највећи љубитељи америчког родољубља на свету, који 
целом свету бомбама и ракетама нуде америчке вредно-
сти, и који за Стерију чули нису, не би се много замајава-
ли око тумачења. Они би, мислим Амери, једноставно, на 
америчком језику (шта енглески?!), казали: Хај, Стерео!
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НЕСРЕЋА УКИДА КЛАСЕ

Запис о сатиричном роману “Бачки Дон Кихот” 
Маринка Арсића Ивкова

Роман “Бачки Дон Кихот” Маринка Арсића Ивко-
ва објављен је давне 1990. године (у Новом Саду) 
и, можда, већ заборављен. А то је књига коју треба 

поново прочитати.
Књига говори о Титовом времену, од завршетка Дру-

гог светског рата до почетка тзв. посттитовског периода 
(“И после Тита - Тито”). То је вероватно, у српској књи-
жевности, најоштрија критика нашег “самоуправног со-
цијализма” и “марксизма” (како су га схватали и, преко 
леђа народа, примењивали приучени политичари). Пи-
сац се обрачунава са “марксизмом” и у теорији и, наро-
чито, у пракси. Књига је нафилована цитатима (понекад 
карикираним) из говора и писаних дела Ј. Б. Тита, Моше 
Пијаде, Кардеља, Зихерла и других знаних и незнаних по-
литичара и политичких практиканата, а успут се пец-
кају и правоверни писци из послератног времена (Бран-
ко Ћопић, Мира Алечковић, Арсен Диклић).

“Бачки Дон Кихот” је прави политички роман, роман 
с тезом (у бољем смислу речи). Бачка је такорећи метафо-
ра. Узета је као култно место (регион) где “цвета” марк-
сизам и социјализам (комунизам). “Марксисти преузе-
ше Бачку као грешници пакао”, каже наратор, свезнајући 
приповедач запаљиве реторике, беспоштедни критичар 
моралиста. Главни јунак, Југослав Плавшић, тај Дон Ки-
хот од Бачке, главни је марксиста, рецитатор напамет на-
учених политичких фраза, непоколебљиви верник и ко-
мунистички фанатик. Његов савезник и супарник из су-
седног села, колониста Феликс (Срећко, у ствари) није 
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ни близу тако начитан али је прагматичан и лукав, спо-
собан да искористи и Југослављево знање и своје не-
знање. А први помоћник Југослава Плавшића, сељак Не-
мања Алпарац, бачки Санчо Панса, прагматичан је још и 
више, прилагођава се чисто рачунџијски, гледајући увек 
своја посла и своје интересе. Његова жена Пела то лепо 
објашњава: “И земља се даје у аренду, а да неће човек.” 
Има ту, разуме се, и неколико опозиционара (“Живот без 
непријатеља и није живот”), заправо заједљивих кибице-
ра и коментатора свега што се дешава у бачким “Потем-
киновим селима”. Један од њих (Остоја или Куљанац) био 
је чак и пророк, рекавши: “За разлику од свих ранијих 
режима, које су рушили њихови противници, комунизам 
ће срушити сам себе.” С пропашћу “марксистичког ре-
жима” окончала се и каријера Југослава Плавшића, који 
је, и као продавац срећака (срећне руке!) на новосадској 
жељезничкој станици, остао веран својим идеалима, док 
су се Немања Алпарац и други много боље снашли.

Цела прича, као и главни јунак, делује некако јед–
нодимензионално. Све се своди на политику, као да је 
“марксизам” укинуо и приватну својину и приватне од–
носе. Југослав Плавшић, у чију је карактеризацију писац 
уложио највише енергије и умећа, ипак је помало у сен-
ци самог  наратора, који (иако није лик у роману) казује 
много више критике на рачун идеологије и режима него 
што Југослав показује ентузијазма и фанатизма. Због 
тога се може писцу приговорити да роман има изразито 
фељтонистичко-памфлетску димензију, што је каракте-
ристично за романе с тезом.

Али, време је учинило нешто добро за ово књижев-
но дело. С ове временске дистанце, пошто је роман до-
бро одлежао у библиотеци (а књига изгледа као нова, као 
да је нико није читао), ово дело све више излучује укус 
добре сатире. Актуелна (такорећи дневнополитичка) 
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боја романа добија патину, а до изражаја све више дола-
зе његова сатирична својства. Тенденциозно биране и ка-
рикиране чињенице попримају карактеристике симбола. 
Штавише, овај роман стиче нову сатиричну актуелност.

За тих седамнаест година, од тренутка кад је роман 
први пут објављен, догађале су се бурне политичке про-
мене. Имали смо још (најмање) две врсте режима. Пока-
зало се да једноумље није “привилегија” само једне иде-
ологије и једне личности склоне тоталитарној власти. И 
данас, као у време Југослава Плавшића, актуелне власти 
за све невоље и промашаје оптужују “бивши режим”. И 
данас врли поданици не виде “царево ново одело”. А име 
Југослав није стекао у Титовој Југославији него у Краље-
вини Југославији, која је такође (зар не?) била тоталитар-
на држава!

“Политика, то је вештина да се узме туђе”, стоји на 
првој страни романа “Бачки Дон Кихот”. То је објављено, 
да поновим, 1990. године. А као да је данас!

Маринко Арсић Ивков помиње често књиге, језик, 
ћирилицу. Па каже: “Оста Бачка зачас без ћирилице.” 
Шта се данас дешава са ћирилицом, боље да не причамо. 
Узгред, и овај роман штампан је (године 1990, а у Новом 
Сад, главном граду Бачке) - латиницом! Југославе, Југо-
славе!

Како год окренемо, закључак је опет да ову књи-
гу треба поново читати. То је, рекао бих, књига о нашој 
срећи и несрећи.

“Кад човек пропада”, каже наш писац, рођени Бач-
ванин, “није важно којој класи припада. Несрећа укида 
класе.”
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ДУША, БОГ И НАДА

Селимир Радуловић: “ГДЕ БОГУ СЕ НАДАХ”  
(изабране песме; избор и предговор: Ален Бешић); 

“Народна књига” - “Алфа”, Београд, 2006.

Бог је у наслову књиге Селимира Радуловића - “Где 
Богу се надах”. И једна песма је тако насловље-
на. Бог је, како “аналитинари” говоре, кључна реч 

у овој поезији. Али није то особито “побожна” књи-
га. Слојевито је ово песничко штиво, а прве асоцијације 
у вези с насловом пољуљаће и сама та поменута песма - 
топла, сентиментална завичајна песма која се завршава 
стихом: “Душо моја, где Богу се надах!” И ето кључа за 
читање Радуловићеве поезије, са три кључне речи: душа, 
Бог и нада!

Прави ковитлац осећања и мисли догађа се у “ми-
крокозму” песниковом. Сенке предака, “књига очева”, за-
вичај са “нежним и чистим јутрима на дому свом”, сно-
ви, “душе свих душа”, анђели, свеци, стихови стрмоглави, 
вечна тајанства (у круговима)... и “тајне ризничара свих 
суза”.

Готово половину (другу половину) овог избора (из-
бор и предговор: Ален Бешић) чини венац песама од–
носно духовна поема “О тајни ризничара свих суза”. А 
то је песников дијалог с Богом, са Светим божијим пис-
мом. Није лако песнику, данас, да пева истинске псалме, 
да буде “псалмопјевац” (А. Бешић), и поред несумњиве 
посвећености и небеског верског заноса. Библијско на-
дахнуће ограничено је непорецивошћу религијске ми-
сли. Добровољно прихватајући то ограничење, поезија 
тражи “излаз” у величању Божије свемудрости, дивљењу 
и покорности према Њему, а понајвише у кајању и при-
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зивању наде. Певати о кајању значи певати о греху, људ–
ском и земаљском, а и нада је својеврсни продужетак (са-
моопроштај) греха. И ту се крије замка за песника. Сва-
ка запитаност, и кад није сумња, већ је јерес. И, зна се, 
песнику нема спаса!

У тим “псалмима” (пре бих рекао - псеудопсалми-
ма, при чему “псеудо” не значи лаж већ слатку заблуду!) 
нема јереси у правом смислу речи, али запитаности има. 
Међутим, песника раздиру питања у много већој мери у 
циклусима који претходе “Ризничару” а с њим су у ду-
ховном сродству (неке се песме такође као псеудопсалми 
доимају: “Књига очева”, “Као доживљај певача што у сну 
ходаше старим брежуљцима Јудеје” и др.). Многи стихо-
ви одају песника као смртника, лаика, чак агностика, по-
пут ових: “Хоће ли и мене, / Жреца с дечјом душом, / узе-
ти ноћна госпа?” У истој песми (“Ноћна”) каже: “У инат 
другом Богу”. На другом месту (“Небесна”) вели: “О, бо-
гови, о сјајни синови неба”. Сјајан стих, али, сетимо се, за 
верника - Бог је један!

Да, Бог је један, Бог Отац, али у поезији Селимира 
Радуловића Отац има специфично значење. Отац је то 
и небески, и земаљски (биолошки), а својства Оца, у оба 
појавна облика, некако су истоветна. Такво двојство (тј. 
истоветност у двојству) опстаје само у чистој поезији.

Нада је такође хришћански појам, иако, због своје 
пасивне суштине (очекивање чуда!) више спада у домен 
поезије. Дакле, и нада је ту превасходно песмин састојак. 
Има наде у овим песмама, али и сумње у вези с надањем. 
Ех, та сумња!

Овај читалац не сумња у чистоту песниковог ре-
лигијског заноса, чак му се у скрушености диви, али га 
схвата на посебан начин. Овде је реч о индивидуал-
ној склоности ка религиозној контемплацији његошевс-
ког типа. Његошева религиозност, давно је речено, мало 



206 Анђелко Ердељанин

додира има са црквеним хришћанством. Она је тек јед–
на страна (значајна страна!) Његошеве духовне индиви-
дуалности. То би се, мање-више, могло рећи и за поезију 
Селимира Радуловића.

Његова поезија виђена је и као “постмодерни тради-
ционализам” (И. Негришорац). Има, вероватно, и у тој 
формулацији неке истине. При томе ваља имати у виду 
да је у нашој традицији религија доживљавана понајви-
ше као “култ предака”. Нешто од тога култа примећује се 
и у песмама из овог избора. И тај је култ, чини се, довољ-
но снажан да опстаје и у “постмодерном” добу.
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НОВОСАДСКО НОВОСАДСТВО  
НОВОГ САДА

Фрања Петриновић:  
“АЛМАШКИ КРУЖОЦИ ЛЕЧЕНИХ МЕСЕЧАРА”; 

“Академска књига”, Нови Сад, 2011.

Нови роман Фрање Петриновића (Нови Сланка-
мен, 1957), једног од оних (ис)трајних кандида-
та (ужи избор) за Нинову награду (а она је, како 

каже Слободан тј. Неалександар Тишма, иста као Нобе-
лова), коју прижељкују сви писци, чак и ми који смо не-
објављене романе завештали рукописном одељењу Биб–
лиотеке Матице српске а истовремено смо поштени из-
вршиоци радње многих романа дуж неправилне ваздуш-
не линије (да предухитримо инспиративног С. Тишму) 
између Либанске, Дођошке, Рибаће, Контрашке и Цејлон 
пијаце, у Јурвидеку, слободном краљевско-социјалистич-
ком граду јуродивих уметника и политичара, дакле нови 
му роман носи лиричан наслов “Алмашки кружоци лече-
них месечара” и психијатријски поднаслов “Неуравноте-
жене хронике”. Сам писац објашњава да је то лирска хро-
ника “која покушава да забележи како једном наруше-
на равнотежа треба и мора да се успостави да би било ко 
могао, било када, једног дана, упркос свему, поново да се 
насмеши” и тврди да је ово потпуно истинита прича. А 
има ту много прича.

Ону пошалицу с називима пијаца у С. Тишмином 
стилу заувек ћемо заборавити и, с пуним поверењем у 
Ф. Петриновића, догађаје и људе посматрати у познатом 
и званично именованом микротопографском простору. 
Дакле, роман се догађа у последњој деценији века на из-
маку (с повременим померањем перспективе у наредни 
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век и миленијум), у Новом Саду, “граду који се панично 
љуљао и хронично губио равнотежу”.

Када град изгуби равнотежу, разуме се да ће се и 
људи заљуљати, а неки и попадати, па бауљати и потом се 
дизати (ако смогну снаге). И ово је зато пре свега повест 
о људима, у стицају околности створених губљењем рав-
нотеже (а Нови Сад је и иначе, каже писац, увек у сти-
цају околности). Аутор прати судбине неколико изабра-
них губитника (изабраних из масе “губитника, морончи-
на, утописта, џибера, неупотребљивог шута комунистич-
ког заноса”), које се међусобно додирују и преплићу, па 
и сукобљавају. Међу њима су најизразитији ликови: На-
талија Поповић (“несрећна, хистерична, усамљена, неу-
равнотежена уседелица”), Михајло Видаковић (професор 
историје, “технолошки вишак”), Данило Николић (жрт–
ва криминалаца, с којима је у некој тајној вези) и Милан 
Лазић (песник, есејиста, публициста, који делује “из по-
зиције скењаног новинарчића”). Насупрот њима и још 
неким ликовима дејствују “главати рационалисти, гуза-
ти реалисти, пробуђени алави традиционалисти”, тума-
чи “транзиционе филозофије”, међу којима је најглавнији 
Милош Поповић (отац несрећне Наталије и срећне Ксе-
није), свемоћни криминалац, политичар, тајкун, шта ли, 
који управља и новцем и људским материјалом, а није 
за потцењивање ни виртуелни лик “најподобније главне 
уреднице Радио Новог Сада”. Посебно је занимљива књи-
жевна чињеница: изузетно висока концентрација доуш-
ника, чак и за један новосадски роман.

Све се догађа (и понавља) једног четвртастог чет–
вртка, који пада 23. априла 1993. и још неких годи-
на. Главно место збивања је Футошка пијаца (или беше 
Дођошка?) са ближом околином, али важне су и друге 
пијаце (чија су апокрифна имена већ поменута), где да-
ноноћно бораве и живе “збланути сиротани”, кафане 
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и културне установе, а судбоносне одлуке доносе се на 
фамозном Татарском (тајкунском?) брду. Атмосфера је 
мрачна и тескобна, осликана киселкасто-смрдљивом ре-
ториком (Ф. П. се овде опако изражава, и кад је сам свој 
наратор и када ту улогу препушта благоглагољивим ли-
ковима који се опијају сопственом накинђуреном брбљи-
вошћу) на фону урбане (усране?) патетике на коју су нас 
већ навикли нови новосадски романсијери. Једина свет–
ла тачка у приказивању новосадског новосадства Новог 
Сада јесте карикирање бескрајне дебате сталних посети-
лаца антикварнице “Орфелин” и конзумената (увек љу-
базно понуђене) кафе и ораховаче. То шарено и, у свом 
шаренилу, уравнотежено друштванце аутору је и симпа-
тично и није али његов (друштванцетов) идејни профил 
истинито приказује: “Они, да смо начисто, из дна пони-
жене душе осуђују постојање Хашког трибунала. Прези-
ру селективну правду. Као и селективне хибриде, геј па-
раде, параду поноса, парадне редове пред банкама, фуд–
балску селекцију.”  Ту неко митолошко биће (Скупљач от–
палих дугмади, лечени месечар из алмашког краја?) узви-
кује: “Ја сам писац!” Сваки ће се писац препознати у тој 
изјави, јер је овај писац (Ф. П.) на сваког и мислио. Тиме 
се и Петриновић придружује колективном раду на кључ-
ној теми новосадског романсијерства: Зашто и како пи-
сац а поготово писац романа неће и не жели да напише 
роман? Збирну поетику романескног новосадства Ф. П. 
обогаћује креативним питањем: Зашто би уопште тај па-
метњаковић, тај колебљиви и збуњени мудросер морао 
да напише роман? Одговора нема јер је “Орфелин”, непо-
средно по изласку из штампе новог Петриновићевог ро-
мана, сурово ликвидиран.

Нови Сад је, дефинитивно, уз све те живе и мртве 
људске ликове, постао књижевни лик, попут Андриће-
ве Ћуприје. Он је, додуше, негативан јунак, али то је, с 
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професионалног гледишта, прилично добро. Ако имамо 
у виду Андрићев случај, знамо већ куд то води. И Нови 
Сад је (као лик) тежак губитник црномањастог профила. 
Некад је био само политички губитник (сетите се само 
губитка аутономије Војводине из устава од 1974. годи-
не), а сад губи и разум. Чак и овај великодушни романо-
писац (Ф. П.) пропушта кроз уста својих “новосадиста” 
језиве изразе мрзанчења. Овај, кажу, смрадежни град је 
“огаван, отрован, материјалистички, похлепан, покварен, 
а и кад није покварен и похлепан, онда је напросто одур-
но тупав до бола”. Сајамски град тамбураша (итд.) - пун 
је грешака. Иако се, као, у последње време мало (наопа-
ко) променио!

Тако се некако и други писци новосадског новосад–
ства Новог Сада деценијама мрзанче са вољеним градом, 
и крваво га љубе у кратким паузама између два и више 
романа. Некад су сви, из целе Југе, волели Нови Сад и 
желели да живе у њему. Жеља им се није испунила, али 
су многе њихове комшије (десетине хиљада), ни криве ни 
дужне, доспеле у Нови Сад, и сад су у статусу новодођо-
ша, а нису срећни због тога. А шта писци? Па, они, тек 
кад их погоди неко престижно признање, отворе душу 
и расипају у виду конфета. У тим тренуцима сазнајемо 
да све то није тако страшно као што изгледа у романи-
ма. Као што рече она личност Петриновићевог романа: 
“Живот се састоји од поправки и ваљаних резервних де-
лова.” Има ту, дакле, и оптимистичких визија. Иако баш 
не знамо где је, дођавола, тај Нови Сад, која је то “уморна 
земља”. Мислим, што нема име и име народа и изведене 
придеве. Мислим, да будемо сигурни чија су она дугмад 
што се котрљају око Футошке пијаце. А и те пијаце су већ 
ушле у легенду (стару књижевну форму, која је, очито, у 
зрелој фази регенерације).
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Фрањи Петриновићу је (и) овог пута измакла Нобе-
лова (Нинова) награда, али правда је донекле задовоље-
на у виду награде која носи име Душана Васиљева, оног 
Васиљева који је певао о човеку који пева после грађан-
ског рата (или беше - светскога). Има ту неке симболи-
ке, јер и Ф. П. пише (пева) о временима после рата, само 
још не знамо је ли то био светски или грађански рат, или 
можда само агресија србочетиичке комунистичке солда-
теске... тралала!

Некад се (не тако давно) Петриновић бавио тума-
чењем симетрије. Сад се ухватио за изгубљену равно-
тежу. И поред свих страхота те изгубљености, никад није 
одустао од идеје о повратку равнотеже. “Повратимо рав-
нотежу”, рече му тамо неко. Није мислио на повраћање 
(и поред све оне повраћне лексике!), него баш на повра-
так. После читања романа, уравнотежени читалац (по-
пут овога, који пише ове редове, и између редова) могао 
би да каже: Фрања Петриновић се одржао у равнотежи, и 
идеје и романа.
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РОМАН БЕЖИ У ПЕСМУ

Павел Гатајанцу: “АТЕНТАТ”,  
превод с румунског Даниела Попов; 

“Прометеј” (Нови Сад) и “Тибискус” (Уздин), 2001.

Да доктор Драшко Ређеп (у својој препоруци) није 
написао да је овде реч о роману, овај приказ би 
можда кренуо у неком другом правцу. Али, кад он 

каже...
Савремени роман (постмодерни, или још нешто по-

сле) одавно није оно што је роман некад био. Запажено је 
већ губљење класичних својстава: свезнајући романопи-
сац који усмерава и води читаочеву пажњу, чврста ком-
позиција, јасна фабула, изнијансирани ликови, сувисли 
дијалози. Тога више готово да и нема, што можда и није 
лоше, има ко тако воли, а и живимо у времену кад не-
мамо времена за читање дугачких романа као што има 
Ћопићев Пепо Бандић.

И Павел Гатајанцу (наш писац, новинар румунске 
редакције Радио Новог Сада) написао је роман “у трен-
ду” под насловом “Атентат”, у румунској верзији - “Атен-
тат на јавни ред” (нама Србима свако понешто ускрати!). 
Гатајанцу се ипак не одриче у свему класичних особина 
романа, што значи да има додирних тачака (иако он, за-
право, и не тврди, као неки, да је то роман; у поднасло-
ву стоји: Случајеви - студије - карактери). Није он свез-
најући романописац али сасвим сигурно много зна (без 
ироније), али неће све да каже или бар не онако како 
старомодни читаоци романа очекују. Из књиге се јасно 
види, поред осталог, да зна и два-три страна језика, осим 
румунског и српског који му нису страни. Има ту и пуно 
ликова, који се уопште не познају, а и они који се познају 
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не држе много до тога, али ипак постоји и један лик који 
се памти (као у старим романима) а то је лик аутора са 
фотографије на унутрашњој страни корица. Има и дос-
та фабула, од којих су неке сасвим јасне а неке сасвим 
нису. Исто се може рећи за дајалоге, од којих издвајамо 
(са позитивним предзнаком) дајалоге Снежане са седам 
патуљака, који теку испод главног текста, у оном прос-
тору где филозофи смештају фусноте. Једино је компози-
ција сасвим у складу са новом теоријом романа, зато што 
уопште не постоји, а ако бисмо рекли да постоји онда би 
то била таква композиција која делује као земаљско под–
ручје после снажног земљотреса праћеног вулканским 
ерупцијама, пожарима и поплавама.

У тој књизи (да кажемо и нешто паметно) роман је 
виђен како бежи у песму, која је себи већ изборила пра-
во да буде разумљива у оној мери коју песник одреди. 
И збиља, неки фрагменти (а све је ту у фрагментима, 
текстуалним мрвицама) романа “Атентат” лакше се чи-
тају као песме него као “атрактивно романескно штиво” 
(Д. Ређеп).

Књига је (баш некако уочи штампања) откуцана на 
писаћој машини, која, судећи по употреби “језичке фор-
муле из компјутерског језика и из специфичног говора 
масмедија” (Росана Орза), сања да буде компјутер.

Порука овог читаоца другом читаоцу гласи:
Ако вам се на крају учини да сте на почетку, немој-

те очајавати. Наставите да читате. Или да пишете, то јест 
дописујете. Знам да је и писац тако мислио. Па, јесте.
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МАГНЕТНИ ПОЛОВИ СРБА И ХРВАТА

Мирко Демић: “ТРЕЗВЕЊАЦИ НА ПИЈАНОЈ ЛАЂИ”; 
“Агора”, Зрењанин, 2010.

Мирко Демић је избеглица из Хрватске. Рођен је 
1964. у Горњем Класнићу код Глине, а од 1995. 
живи у Крагујевцу. Објавио је више књи-

га прозе, међу којима је и запажени роман “Трезвења-
ци на пијаној лађи”. У поднаслову стоји: “Српско-хрват–
ски роман”. Тема је, дакле, од самог старта јасна, а колико 
је компликована и тешка разумеће добронамерни и стр-
пљиви читаоци. Уосталом, већ је много књига о томе на-
писано...

Јунак романа је, као и писац, избеглица, а ради као 
професор (х)историје у једној београдској школи. Он 
путује, возом (“влаковозом”), из Београда у Загреб, да се 
сретне с братом од стрица, и то на суду, ради поделе на-
слеђене куће у завичају. Брат се, у грађанском рату, опре-
делио за хрватску страну, и живи тамо, где је стекао име 
као некакав писац. Браћа имају библијска имена: Петар 
(писац) и Павле (професор историје), а уз њихова имена 
помињу се и друга библијска, нарочито Каин и Авељ, ка-
дикад у стопљеном облику: Кавељ. То би требало да буде 
њихов први сусрет после трагичних догађаја, о којима 
никад ни на који начин нису ни реч проговорили. А све 
је то само повод за размишљање о српско-хрватским од–
носима у прошлости и садашњости.

Композиција романа је једноставна, као композиција 
воза Београд-Загреб, а поглавља чине називи железнич-
ких станица: Нови Београд, Земун Поље, Батајница, Нова 
Пазова, Стара Пазова, Инђија, Рума, Сремска Митрови-
ца, Шид, Товарник итд.
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За Сремце је ова књига и због тога интересантна, 
али не само због тога. Пуно је ту занимљивих опсерва-
ција романописца (односно његовог јунака) о Срему, али 
и о неким значајним именима, уз име Срема, као што су 
Милош Црњански (који је Срем изабрао за свој завичај) 
и Сава Шумановић (који је покушавао да се отме од за-
вичаја). На једном месту читамо: “Можда постоји лепши 
Срем од оног у књигама Црњанског и оног са Шумано-
вићевих платна, али ми он мало значи и још ме мање до-
тиче.” Размишља Павле и о Фрушкој: “Фрушка гора је 
била и остала спасоносни спруд за који се хватају бродо-
ломници и пребези из живота у смрт и из смрти у живот. 
Већ вековима по њој гамиже људски конгломерат спасе-
них и удављених бродоломника, сенке и свакојаки при-
види, утваре без станка и спокоја. На њему се једнако 
плаше и гониоци и гоњени.” Он се пита није ли Црњан-
ски устоличио Срем за свој завичај због “мајке једног 
кројача” из Кукујеваца, која га је, у време Првог свет–
ског рата, тешко болесног, изнуреног и одбаченог аус-
троугарског војника, “примила у своју кућу и вратила 
међу живе”. О Сави Шумановићу каже: “Шид је лудовао 
у њему без престанка, како то већ уме сваки завичај.” А о 
Савином трагичном крају: Сава... није довољно гајио Ср-
бина у себи, али је усташама био довољно велик Србин да 
би га могли, баш као таквог, понизити - убијањем.”

Црњански и Шумановић нису помињани само у 
“сремским” епизодама овог путовања, њихова дела и 
имена су у самој идејној окосници романа. Историчар 
Павле говори: “Загреб и Београд, Црњанског и Крлежу, 
Латиновића и Шумановића - доживљавам као магнет–
не полове. Узајамно ме привлаче и одбијају.” Тај Латино-
вић је Крлежин Филип Латиновић (са латиничном вер-
зијом презимена, са CZ на крају), а Павле прави парале-
лу овог литерарног јунака (сликара) са стварним Шума-
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новићем. У тим “магнетним половима” много је просто-
ра за разматрање српско-хрватских разлика, сличности и 
истоветности, старих и нових кривица, мржње, граница 
и понора.

Мирко Демић, у овом роману, храбро и поштено 
именује све оно о чему 6и многи (и с једне и с друге стра-
не) радије ћутали, поставља многа питања, понекад суге-
ришући одговоре и провоцирајући расправе, а путовање 
свог књижевног јунака не сматра окончаним (до формал-
ног сусрета ратом растављене браће, у књизи, није ни до-
шло). Кадикад, међутим (а то међутим је једна од кључ-
них речи у роману!), размишљања писца (и књижевног 
лика) залутају у лагодност актуелне “политичке корект–
ности”, што се огледа у маниру историјских симетрија, 
које само продуољују неспоразуме. То ме је запажање 
подсетило на роман Фрање Петриновића (Сремца из Но-
вог Сланкамена) - “Последњи тумач симетрије” (који, те-
матски, нема везе с романом М. Демића). Изгледа да је тај 
Фрањин тумач симетрије ипак био - претпоследњи.
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ОТИЋИ ИЛИ ОСТАТИ

Милош Латиновић: “ШЕКСПИРОВ КЛИЈЕНТ”; 
“Стилос”, Нови Сад, 2002.

Наши писци који за своје приче и романе узи-
мају теме из последње деценије 20. века, нарочи-
то млађи, сва та сложена и драматична збивања 

обично своде на дилему: отићи некуд (било куда) из ове 
проклете земље или остати па се борити или пасивно тр-
пети. А то је превише сужена тема, у којој обитава мисао-
на тескоба па се и пишчево умовање тешко уздиже изнад 
плитке и тенденциозне “филозофије” идеолога “невлади-
них” организација. То је посебно дошло до изражаја код 
извиканог Владимира Арсенијевића, али има и других 
примера.

И Милош Латиновић се бави том темом у рома-
ну “Шекспиров клијент”. Али, он се барем трудио да се 
ишчупа из плићака наметљивих флоскула и успео је да 
исприча релативно уверљиву причу, сложене компози-
ције, у знатно ширем мисаоном склопу.

Због дилеме “отићи или остати” полако се распада 
породица главног јунака Ивана Старовића, редатеља из 
престонице који прихвата позив да режира Шекспиро-
ву драму у провинцијском позоришту, док му жена и син 
налазе (стварни или привидни?) мир у Паризу. Иако из 
даљине стижу гласови резигниране супруге, некако фи-
лозофски помирене са судбином, тежиште романа се ус-
таљује у градићу на обали Тисе, уз повремене излете до 
провинцијски уснулог Београда (у години уочи бомбар-
довања). Припремајући представу Шекспирове “Буре”, уз 
благонаклону, чак сервилну подршку локалних моћника 
(забринутих за своје позиције), редитељ Иван се упушта 
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у љубавне авантуре (од којих једна зрачи наговештајем 
драме) и склапа пријатељства са оригиналним усамље-
ницима који нису сами само кад су заједно у омиљеној 
крчми или на некој идиличној локацији живописне реч-
не обале. При томе непрестано преиспитује, како тачно 
каже један од рецензената, “властити пређени пут, умет–
ничка уверења, однос уметности и живота, у некој врсти 
драматичног дијалога са личностима из различитих епо-
ха”. Истовремено “бива изложен удару свеопште кризе 
вредности и суочен са распадом друштвешх норми, једне 
државе и властите породице.”

Можда у овом роману има превише наноса из лите-
ратуре (интертекстуалност!): ликова (који оживљавају), 
њихових мисли, па и већих одломака. Понекад то делује 
нефункционално и удаљује читаоца од основних нити 
приповедања.

Занимљива је слика провинције коју је Латиновић 
дочарао. Она се разликује од оних чемерних и отужних 
слика на које су нас навикли други наши савремени пис-
ци. У овој малој вароши (Нови Бечеј) има неке дискретно 
назначене лепоте у амбијенту и стилу живљења и здравог 
духа у ироничном мудровању ликова затечених у мир-
ном протицању времена.
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РОМАН О НИЧЕМУ

Петар Чонградин: “МОЖДАНИ КВАР”;  
“Светови”, Нови Сад, 2001.

Са много благонаклоног напора прочитао сам ро-
ман Петра Чонградина “Мождани квар”, књигу о 
ничему. Наратор, оратор-аниматор, водитељ мо-

нолога, вазда се бави собом (својом особом) и собом (на-
мештеном собом, местом самовања своје особе). То је 
баш трајан процес. Траје све док не стигне до оног уз-
будљивог записа: “Кикинда, 19.09.2001.г.” - који пуно 
обећава: можда друго издање, или наставак романа, 
можда роман-реку, у најширем смислу, широку као Па-
нонско море са упечатљивим тачкама на хоризонту које 
су само природни облик тачака на почетку, у средини и 
кадикад на крају реченица романа Петра Чонградина, да 
не помињемо остале пожртвоване знакове интерпунк-
ције који гласно подржавају једнакост малих слова и свр-
гавање великих са незаслужених положаја. У обради на-
мештене собе и наслеђеног списа има и неких отворених 
па чак и затворених заграда које омеђавају стваралачку 
белину.

У своме самовању невидљиви лик ипак није сасвим 
усамљен јер му друштво праве и кваре станари кућери-
не, кијави и шкрти самци, сродници, посетиоци, слепи 
мачићи и карактерне личности означене као пробни чи-
тач, читуљар, очевидац читуље, лаковерни носач сенки, 
које су можда транспарентни протагонисти невидљивог 
лика, не знам, не види се добро из перспективе непра-
вилно дресираног читаоца.

Иако кажем да је “Мождани квар” роман о ниче-
му, не може се рећи да ту ничег нема. Јер, каже наратор, 
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“уочена уобразиља са ормана уништи и оно мало ниче-
га што марљив зарадих”. И затим: “ништа. и ништа. то 
и те како умем. то.” И онда: “налазим се дакако у сасвим 
простој и ничим заслуженој улози”. И потом: “ја нико и 
ништа.” И после тога: “Није ми ни до чега.” И даље: “си-
ротиња смо пука којој ионако баш ништа - чак ни оно не-
докучиво - не припада.” И опет: “опет ништа своје нема.” 
Па каже: “њему ништа наше није неопходно.” Па пише: 
“од мојих нагађања ништа се не оствари. н и ш т а.” Па 
додаје: “у овом стану ништа посебно за њега није сачу-
вано.” А није да је баш без ништа: “морам полно општи-
ти са собом.” Заправо се ради о наводном открићу света. 
Јер је пресудно стање “у свему и свачему а у свршетку”. 
Наравно, у овом “читаћем изуму” ништа не може да опс-
тане без свашта: “и на сваком радном месту се несебично 
залажем. Свашта. Свашта.”

Не знам зашто ми, после свега и ничега, док сам ра-
дио на тумачењу наслова, паде на памет (и то је место 
“можданог квара”) “мними литерата и граматик Р. Б. 
Марковић”. Можда зато што и у његовим тамо романима 
има пуно тога, тако нечега и тамо ничега, али код њега 
ми тамо то некако није тако.

Па, ето тако. Ништа. Ником ништа.
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ПРАЗНИНОМ СЕЋАЊА

Горан Мимица: “КОРОГРАФИЈА”; 
“Стилос”, Нови Сад, 2002.

Новосађанин Горан Мимица путује по свету 
(Пољска, Америка, Енглеска, Италија), бавећи 
се разним пословима (између осталог, писањем 

и превођењем), по савету пријатеља који каже “да када 
упознаш своје комшије време је да се пакујеш и кренеш 
даље”, и то нам препоручује као животни стил и књижев-
ну тему. У роману “Корографија” има баш неких чудних 
ликова који су одувек на путу, долазе ниоткуд да би даље, 
некуд, путовали.

Према цитату с почетка књиге, о разликама из-
међу географије и корографије, ова друга се, “одабравши 
одређена места из целине, бави много подробније њихо-
вим детаљима, сваким понаособ - узимајући у обзир чак 
и оне најмање замисливе локалитете као што су мања 
места, луке, фарме, села, реке и слично”. Корографија се, 
за разлику од географије, више занима квалитетом него 
положајем, па се зато њоме може само уметник бавити. 
Ако је тако, онда је наслов у нескладу са садржајем (осим 
ако речи “корографија” признамо неку натегнуту мета-
форичност!). Роман има две целине, “Књигу о Путнику” 
и “Књигу о Јозефу”, а само у првој се о корографији ради, 
и ту је највише изражена поменута неусклађеност, јер 
Путник, главна личност прве “књиге”, пишући корогра-
фију неког измишљеног града из неког далеког времена 
на непоменутој тачки земаљске кугле, више се бави љу-
дима, њиховим особинама, па и филозофским размиш-
љањима. У центру пажње није град са својим квалите-
тима и манама него људи, а посебно господари (Краљ, 
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Краљица, Канцелар, Велики Ратник и тд.). “Књига о Јо-
зефу” је по основним идејама у сродству са “Књигом 
о Путнику” али више делује као издвојена целина, као 
друга прича. У њој се мешају недефинисана прошлост 
и блиска савременост, а и ту неки људи некуд путују, не 
увек с дасним циљевима, а често с нејасним мислима и 
емоцијама. Један се (Куаф) креће “празнином свог сећања 
вођен савестима других”, други је (Јозеф) “трагични пе-
шак на крају једног и почетку новог столећа” али и “чо-
век-који-одједном-верује”. У оба дела преплићу се бајко-
вита стварност са сновима и халуцинацијама.

Има у овој књизи духовитих дијалога, луцидних 
промишљања, релативно успелих алегоријских уопшта-
вања (“Мајсторова легенда”), али и доста општих мес-
та (из старе и најновије европске литературе). У целини, 
“Корографија” се доима као неуверљива конструкција, 
“растресите” мозаичне концепције, као помало стерил-
на и не особито занимљива прича. Горан Мимица је не-
давно, у једном интервјуу, са омаловажавањем говорио о 
савременој српској књижевности и њеном месту у свету. 
После увида у ово њетово остварење, читаоци ће моћи да 
процене колико је компетентан за такве оцене.
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МИТОЛОШКА МАПА БАНАТА

Золтан Баба: “БАНАТСКИ БРЕВИЈАР”;  
издавач: “Арт-Пројект”, Зрењанин, 2005.

Књига “Банатски бревијар” Золтана Бабе (Зрења-
нин, 1961) могла би се, условно, дефинисати као 
збирка мисаоно-лирске и фантастичне прозе у 

врло краткој форми, што би, у извесној мери, било у 
нескладу с насловом (реч “бревијар”). Али, садржај (опет 
- условно) “оправдава” и наслов и нашу (импровизовану) 
дефиницију.

Свој доживљај завичаја (Баната) Золтан Баба смешта 
у квазиреалне и иронично-фантастичне координате, ме-
шајући стварно са измишљеним, прошло и садашње с не-
постојећим и немогућим. И поред тога, остаје на земљи, 
тој равној банатској земљи, спокојан у чаролији “њених 
изохипси, шатира и топонима”, ублажавајући фантасти-
ку приземним опсервацијама, помажући се, кадикад, по-
знатим (али бираним) народним изрекама и досеткама.

Банат Золтана Бабе је “у средишту глобуса”. У за-
водљивом маштарском надахнућу писац наводи нечије 
тврдње (које му бескрајно годе) “да је Банат стар бар ко-
лико и Балкан, те да ниједно друго место на свету није 
доследнији чувар традиције од његових хумки, топони-
ма и песника”, да “велике природне разлике низијског Ба-
ната вековима су инспирисале културну еволуцију за-
падне Европе” и да је Бечкерек опеван још у 16. веку. Ту 
везу Баната и Запада нарочито су одржавали Холанђа-
ни (подсвесна чежња писца-сањара за Банатом холандске 
уређености и плодности!), који се у овим прозним ми-
нијатурама, на митолошкој (андрак-јепурској) мапи Ба-
ната, осећају као код своје куће, иако су обично боравили 
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само накратко, у пролазу, обављајући специјалне задат–
ке. Били су у Банату (ако су били, а као да јесу): Хијеро-
ним Бош, разни трговци, музичари и пчелари из Холан-
дије, али и други (знани и измишљени) странци са Запа-
да, Севера, па чак и Истока.

Сликовити банатски топоними (стварни и легендар-
ни) - Велики Бечкерек (“Банатски Стамбул” по Евлији 
Челебији), али и Мали (изгубљени), Велика Кикин-
да, Ченћанско језеро, Овча, Банатска Паланка, Галацка 
(“нестали моришки рукавац”), Вршачка кула “од данас... 
најстарији споменик културе у Банату”), село (тј. град) 
Дињаш, планина Локва, Бесни Фок, Ковин, Бегеј, Тамиш, 
Нера, вештачка језера, тврђава Торонтал код села Саку-
ле, већи примерци лудаје (“наше култне биљке”) итд. - 
поприште су узбудљивих догађаја из разних прошлих, 
будућих и садашњих времена. А актери су (тек назна-
чени именом, занимањем, животним задатком или веч-
ном чежњом), поред поменутих Холанђана: рибар чика 
Јова Клајн, шкотски пустолов Вилин Вондерфул, Супери-
ор фон Кукер (“велики песник и географ”), Стефан Висо-
ки (ловац на змајеве), Срђа Злопоглеђа (ловац на лово-
крадице), Војислав Деспотов (писац “Илустрованог ба-
натског бестијаријума”), Јан Ван Ајк, гроф Мерси, Пи-
рос од Бачве (“колерични путописац”), Стева Серафи-
мац (“сликар аутодидакт из Белог Блата”), Коста Аварин, 
сликар Жан К. Варадинович, Тамерлан Велики, Јаша По-
моришац, археолог-аматер Лаза Без Земље, Потенцијан 
Јакшић, пензионисани учитељ Децебал Бадњак, почетни 
сликар наивац Павел Љаврош, андраци и јепури (митска 
марва) и многи други. То су неки чудесни људи и митска 
бића, сведоци и учесници “виртуелног времеплова”, јед–
нако стварни и нестварни и кад стварају или кваре ис-
торију и географију и кад уживају у банатским кулинар-
ским специјалитетима (рибља чорба “уз додатак златног 
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зачина”, “поховани змај”, “циметом зачињена штрудла од 
лудаје” и сл.).

Загледан “у ведро небо банатско”, Золтан Баба, иг–
рајући се географијом, историјом, литературом, уз мало 
ироније и хумора, ствара један свој Банат, драгу звездицу 
измаштане галаксије.

Ова необична књига може се разумети као проза 
(низ кратких прича од пола до једне и по шлајфне) и као 
поезија, што значи да јесте поезија - једна лепа поема, за-
вичајна поема, без лажних сентименталних излива и му-
цаве патетике.
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ПАРАЛЕЛНИ КЊИЖЕВНИ СВЕТОВИ

Десило се, крајем прошлог века, да су два писца за 
место главних догађаја у својим романима изабра-
ла бачки градић Врбас (Титов Врбас). Или је он 

изабрао њих?
Наравно, место има друкчије називе у књигама. У 

роману Јоханеса Вајденхајма “Повратак у Марези” (пре-
вео с немачког Т. Бекић) зове се Марези, а у роману  Бо-
риса Лабудовића “Предизборна ћутња” име му је Тито-
ва Паланка. Лабудовић је чак ставио напомену: “Сва-
ка сличност са стварним особама, догађајима и мести-
ма потпуна је случајност”. Али, по многим наведеним де-
таљима, читаоцу није тешко да се снађе у овој књижев-
ној географији. А однекуд већ зна да су оба писца везана 
за то место.

Вајденхајмов главни лик је старац од око седамде-
сет година, Немац, који се после четрдесет година враћа 
у Марези, место рођења и младости. До пред крај Дру-
гог светског рата ту су живели Немци (највећи део ста-
новништва), поред Срба, Мађара и Јевреја. Више генера-
ција Немаца је ту рођено и умрло, и то им је био једини 
завичај. Али, крајем рата, у ратном (контролисаном) ха-
осу, они који су преживели морали су да оду. У њихове 
куће уселили су се колонисти, углавном Црногорци. Че-
тири деценије касније један Немац се враћа и одседа у хо-
телу.

Лабудовићев јунак је младић од 32 године, Србин, 
који је као дванаестогодишњи дечак, с мајком и братом, 
отишао у Америку, после трагичног сплета догађаја у 
којима је изгубио оца (убили га комунисти). У Америци 
се школовао (завршио права) и запослио се у полицији 
(поручник, детектив), и после двадесет година је решио 
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да дође у родно место, расветли смрт свога оца и казни 
кривце. У Титову Паланку стиже баш неколико дана пре 
првих вишестраначких избора у Србији. И он је одсео у 
оном (једином) хотелу у центру града.

Има неких сличности и додирних тачака у ова два 
романа, пре свега у драматуршком обрасцу: повратак у 
завичај после много година, смештај у хотелу, препозна-
вање градских ведута и значајних објеката, покушај пре-
познавања заборављених личности и, нарочито, снажно 
сећање на прву љубав (у оба случаја то је била најлепша 
девојка генерације!). А главна разлика је у мотивима 
повратка: амерички Србин долази због освете, а српски 
Немац из носталгије.

Вајденхајм је, кроз сећање свога јунака, испричао чи-
таву повест Марезија, са много детаља о животу у мир-
ним и ратним временима, са занимљивим ликовима, по-
родичним догађајима и судбинама, понајвише из немачке 
заједнице, не избегавајући ни сложене и осетљиве међу-
националне односе. Упоредо с тим хроничарским током 
тече и лична сентиментална прича повратника.

Лабудовићев јунак Ал Дјук (Александар Ђукић) је 
грађен на основу добро познатих ликова узорних и ат–
рактивних америчких полицајаца из серијских телеви-
зијских филмова и њима сличне литературе. Њему није 
много стало до завичаја, није оптерећен сентиментал-
ношћу (осим оно мало подсећања на прву љубав), о род–
ном месту и мештанима говори са доста грубе ироније и 
ниподаштавања. Максимално примењује своје америч-
ко полицијско умеће у разрешавању случаја због којег је 
дошао, али ту, на лицу места, као изненада, проширује 
своју мисију политичким ангажманом а у вези са првим 
вишестраначким изборима. И ту се ствар отела контро-
ли. Или је можда било и превише контроле - од стране 
писца. Заплет јесте маштовито и амбициозно исплани-
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ран и вођен, по њему би се можда могао снимити филм, 
али овом читаоцу смета наметљиво гомилање на брзака 
покупљених трикова и манира из западног капиталис-
тичког света, који се осећају не само у конструкцији при-
че него и у стилу и језику. Сем тога, у овом роману има 
доста празног хода, натегнутих дијалога и општих мес-
та. А највећа му је мана што је то заправо роман с тезом 
- америчка лекција о демократији са српским негатив-
ним примерима. “Предизборна ћутња” је политички ро-
ман накићен политичким порукама и поукама из арсена-
ла западних (контролисаних) медија и зачињен антико-
мунизмом и порнографијом.

Вајденхајмов јунак, Немац, нема политичких ни ре-
ваншистичких амбиција (ако занемаримо оно мало ре-
сантимана), а о затеченом стању и поретку у родном 
месту и српској држави не говори са толико цинизма и 
презира као Србин из Америке. Додуше, велика је раз-
лика у годинама између два лика (као и два писца), при 
чему су веома битне године проживљене у Марезију од–
носно Титовој Паланци, па можда и отуд произлазе раз-
лике у њиховим схватањима и размишљањима.

Ипак, и ако, условно, одстранимо политичку димен-
зију и уопште не мислимо на њу, Вајденхајмова прича се 
доима присније и делује уверљивије, иако бисмо можда 
желели да то кажемо за ону другу.

Тако нам се, ето, враћају они који су морали да оду. 
Писци о томе пишу онако како знају, умеју и осећају. А 
Бачка, као и цела Војводина, има широку душу и памет 
радозналу, у које све то (и још много више) може да ста-
не и опстане.
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ПОЛИТИЧКИ КОРЕКТНО О ЈАШИ 
ТОМИЋУ

Није поштено о нечијем делу из 19. века судити по 
мерилима “политичке коректности” из 21. века

Судбина се зачуђујуће окрутно поиграла личношћу 
и делом Јаше Томића (1856-1922), и за његова жи-
вота и готово читав век после смрти.

У Новом Саду је, у јесен 2008. године, предложено да 
наследник Симона Визентала у трагању за дуговечним 
нацистима добије некакво градско (политички корект–
но) признање али он се устручавао да га прими јер му 
је (политички коректна) птичица шапнула да је у истом 
том Новом Саду пре неколико година подигнут споме-
ник Јаши Томићу који је био расиста (антисемитског ус-
мерења), дискриминатор и убица. Па, каже човек (или му 
тако овде жељу тумаче), ако би срушили споменик или 
(можда) преместили из строгог центра (Дунавска ули-
ца) на неку удаљенију локацију (можда на Булевар Јаше 
Томића, код железничке и међумесне аутобуске стани-
це), онда би можда и примио признање. Не знам да ли су 
му рекли за оно банатско село звано Јаша Томић, које је 
поплава разорила (баш некако у време кад су Новосађа-
ни дизали споменик Јаши Томићу), па му држава (поли-
тички коректно) помагала да се поново изгради а под ис-
тим именом. Ако и то сазна, можда ће актуелни трагач 
за полумртвим нацистима (који су се науживали живота 
у свету демократије и људских права) игнорисати и саму 
државу Србију, која је, је ли, снажно усмерена ка евроат–
лантским интеграцијама...

Они који знају ко је и какав је био Јаша Томић по-
кушавају да га мртвог часно бране (јер су оптужбе неис-
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тините и крајње злонамерне), колико им “медији” (поли-
тички коректно) дозвољавају, углавном у рубрикама типа 
“међу нама”, али (политички коректни) домаћи евроат–
лантски визионари и даље изврћу чињенице и насрћу на 
бронзану фигуру, коју су већ ошацовали неухватљиви 
крадљивци бронзе. Да нису можда и они (бронзани ма-
фијаши) на неки начин политички коректни?!

Искрено говорећи, не занима ме да ли ће онај при-
мити новосадско признање или неће, да ли га је већ при-
мио па вратио или се одлучио да сачека годину-две, баш 
ме брига, али мислим да се ту и држава мора умешати 
и обуздати неке видове политичке коректности “на ло-
калу”.

А кад се већ о Јаши толико прича по новинама и 
којекуде, могли бисмо баш и прочитати понешто од оно-
га што је Јаша написао. Има он један роман под насло-
вом “Из црних понора до звезда”. Мало је познат тај ро-
ман, објављен је шест деценија после његове смрти (на-
стао је 1889. а штампан 1984) али је и данас прилично за-
нимљив. То је роман политичких идеја, а може се означи-
ти и блажом дефиницијом - реалистички социјални ро-
ман. Приказујући трагичну судбину интелигентног, на-
предног младог богослова и потом свештеника Ивана 
Поповића (а и већина осталих личности има презиме По-
повић!), Томић описује и друштвено-политичке прили-
ке у Угарској, после Аустро-угарске нагодбе 1867, окрут–
но деловање државних органа, зависност српске цркве 
од власти, корупцију унутар црквених кругова, свеште-
нички каријеризам и лицемерје итд. Он жестоко крити-
кује поједине владике и свештенике (то су појединци, ли-
кови у роману али “виђени” у стварности) тврдећи да су 
црквени великодостојници (Српске православне цркве) 
заборавили “Христова начела да не би требало да знају за 
силу, власт и послушност, па су постали обесни насилни-
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ци” (Александар Пејовић, приређивач и писац поговора). 
Е, па замислите сад кад би неко од данашњих владика и 
митрополита, по рецепту политичке (или можда право-
славне) коректности, напао Јашу Томића као непријатеља 
српске цркве! Куд би нас то одвело?! Ја то не могу да за-
мислим, а верујем и да никоме од данашњих великодос-
тојника СПЦ тако нешто не пада на памет.

Јаша Томић је многе критиковао, али његова крити-
ка је на здравим основама. Па, и кад је неодмерена - није 
злонамерна. Јаша заслужује тај споменик у Новом Саду 
(у Дунавској улици), али и у другим местима широм 
Војводине.

И није поштено о нечијем делу из 19. века судити по 
мерилима (ако ту мерила има!) “политичке коректности” 
из 21. века.

Много тога што је Јаша мислио и писао превазишло 
је време, али у његовом публицистичком и књижевном 
делу има и мисли о којима би и данас ваљало размишља-
ти. Навешћу само једну. И у Јашино време говорило се о 
“политици попуштања”, као што се и данас говори. Јаша 
је тврдио да “политика попуштања има тамо смисла, где 
хоће обе стране да попусте, иначе то није попуштање, но 
предаја на милост и немилост”. И данас многи тако ми-
сле, али они који имају много новца и оружја увек додају 
неколико нових услова које мали и нејаки морају да ис-
пуне. Ако се тако настави, једног дана ће услов бити не 
само рушење споменика Јаше Томића него и скидање 
табле с његовог булевара, расељавање (обновљеног) села 
Јаша Томић и спаљивање сабраних дела Јаше Томића (из-
дање “Прометеја”, Нови Сад, 2006). Хоће ли?
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НАША ДУША У НАШИМ СУЗАМА

Раша Перић: “СРПСКА КЊИГА”;  
Културно-просветни центар, Народна библиотека 

“Ђура Јакшић”, Петровац на Млави, 2007.

„Тренутно се реч патриота користи за највећи 
подсмех. То је најгори атрибут који вам неко 
може дати.” То рече, недавно (у пролеће 2007), 

дубоко огорчени песник и српски патриота Матија 
Бећковић, у новинском интервјуу. Као потврдни аргу-
мент додајем љутиту изјаву новосадског таксисте “да ис-
торију треба забранити”.

Дошло неко опасно време за родољубе и патриоти-
зам. Родољубе, чим се огласе, брже-боље смештају међу 
Стеријине “родољупце” (неке чак међу ратне профитере, 
па и злочинце!), а патриотизам проглашавају за национа-
лизам (са негативним предзнаком). Док сви други (а по-
себно Американци) свој највулгарнији егоизам (“приват–
ни посед”) и државни егоцентризам самодопадљиво при-
казују као најузвишенији патриотизам, српски патриоти-
зам је постао предмет спрдње, не само за стране “диплома-
те” и “медије” него и за већину домаћих. И то се, као опаки 
вирус, увлачи у мозак наших људи, посебно младих...

Подсмех о коме Бећковић говори прати често и срп–
ску родољубиву поезију. Осим подсмеха, она се потискује 
и на друге начине (тешкоће у објављивању, ћутање кри-
тике итд.).

Зато је драгоцена свака књига попут “Српске књи-
ге”, у којој је неуморни књижевни трудбеник Раша Перић 
сабрао изабране песнике и песме о Србији. Сваки иза-
брани песник заступљен је са по једном песмом. У избо-
ру се Перић држао својих идеја о родољубљу, које је ук-
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ратко изнео у (песнички надахнутом) поговору. А оне се 
своде на: љубав према Србији, светосавско православље, 
уздизање српског јунаштва и страдалништва и неугаслу 
веру у небеску правду и земаљски препород.

“Да ли ћете ми веровати да нико на свету не плаче 
толико колико Срби”, каже (у цитираном одломку) Ни-
колај Велимировић, и додаје: “То ни у ком случају није 
наша физичка мана него особина наше душе. Наша душа 
је у нашим сузама.” Нарочито се то осећа у песмама из 
старијих времена. Доиста, има пуно оплакивања “срп–
ске пропасти”, уз молитве за опоравак и обнову изгубље-
ног. Упоредо се казују и друкчија (ведрија) осећања и раз-
мишљања, као, на пример, када Константин Филозоф 
каже: “А ова је Српска земља пуна сваких добара...” Ипак, 
тај плачно-молитвени уздах протеже се и у наредне веко-
ве (Орфелинов “Плач Сербији” и др.), а може се чути и у 
поезији данашњих песника, поготово кад певају о Косову 
и страдању српског народа у наметнутим сукобима.

У дугом периоду од Средњег века до друге полови-
не 20. века, судећи по овом избору, доминирају песме 
химничких својстава (понекад с појачаном патетиком 
и с примесама идеја из националних програма) у који-
ма се уздижу српство, српске моралне и културне вред–
ности, светиње и чистота идеје о царству небеском. Хим-
ни и ода највише је састављач нашао у српској поезији 
19. и прве половине 20. века (мада их има и у новијем пе-
риоду). Њих обично прате (по духу сличне) тзв. буднице, 
као што су Доситејева “Песна на инсурекцију Сербија-
нов” (“Востани, Сербије!”), Вишњићев “Почетак буне на 
дахије” (посебно крај песме), многе песме романтичара 
итд. Следе их песме сложенијих родољубивих осећања и 
естетских вредности (Његош, В. Илић, А. Шантић, Ј. Ду-
лић, М. Ракић, Св. Стефановић, В. Петровић, Ж. Васиље-
вић, М. Црњански, Д. Максимовић, Р. Петровић и др.).
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Косово је вечна тема српског родољубивог песништ–
ва. Неколико песама с мотивима Косовске битке, стра-
далништва и наде у повратак нашло се и у овом избору, а 
међу њима изузетно место има мало позната Змајева пес-
ма “Помисли, млада Србијо” (“Помисли, млада Србијо, 
на Стару Србију, / помисли, мада хладан знојак са чела 
треш, / Помисли да си крња и шта те без ње чека - / Шта 
без ње чекат смеш.”

Кад се помиње Косово, обично се помене и “из-
дајство” Вука Бранковића. То име (често се помене 
само презиме) постало је, одавно, синоним за издајство 
уопште, наравно у српском историјско-духовном просто-
ру. И у овом избору се помиње. А познато је, то су наши 
историчари (ауторитети историјске науке) поуздано ут–
врдили, да Вук Бранковић није био никакав издајник. 
Напротив, он је (и после битке) наставио да се бори про-
тив турске власти, био је противник вазалства, и умро је 
у турском затвору као доследни побуњеник. Није ли вре-
ме да се, при оваквим и сличним изборима, на неки на-
чин скрене пажња читаоцима на историјску истину? Дав-
но написане песме (у којима се чува заблуда народног 
певача) не могу се мењати, али заблуду можемо барем 
објаснити. И тако помоћи и оним нашим савременици-
ма (политичарима, новинарима, па и песницима) који и 
даље помињу “Бранковиће” да коригују реторику!

Има у овом избору и неколико упечатљивих песама 
о српској Војводини: “Где је српска Војводина” Владисла-
ва Стевана Каћанског, “Разговор с увученом српском за-
ставом у магистрату новосадском” Лазе Костића, “Сер-
бија у туђини” Милутина Ж. Павлова. И то су песме које 
помажу заокружењу мисаоно-осећајног склопа српског 
родољубља у прошлости и данас.

Раша Перић се потрудио, у складу са сопственим по-
етичким уверењима, да изабере песме вредне не само по 
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снази родољубивих емоција и мисаоних домета него и по 
естетичким особинама. То је урадио прилично успешно, 
особито у избору савремене поезије о Србији. У том за-
вршном делу (који није посебно издвојен, а тешко би и 
било издвојити га) налази се мала антологија савременог 
српског родољубивог песништва, у којој доминира мо-
дерно схватање патриотизма и адекватан песнички из-
раз, неоптерећен националном патетиком и политичком 
реториком. То су, пре свега, песме О. Давича, М. Павло-
вића, С. Раичковића, М. Павића,  И. В. Лалића, Б. Тимо-
тијевића, Б. Миљковића, Љ. Симовића, М. Данојлића, М. 
Бећковића, С. Ракитића, Р. П. Нога, Д. Јеврић... У њима 
запажамо, поред родољубивих заноса, мисаоне (у фило-
зофском смислу) недоумице, наносе личне патње, песи-
мизам, па чак и сатиричне тонове (П. Пајић, Б. Петровић, 
М. Витезовић).

Неки други састављач (по истом кључу: један песник 
- једна песма) од ових истих песника (и других, који нису 
споменути или који нису изабрани) изабрао би друге али 
исто тако добре песме. И тој се књизи надамо. А засад 
поздрављамо овај избор Раше Перића. Његова “Српска 
књига” је поштен одговор онима који се подсмевају срп–
ском родољубљу, јер су оболели од мондијалистичке пси-
хопатске еуфорије, (а)националне агорафобије и морал-
не атрофије.
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НЕПРЕСУШНА ПЕСНИЧКА ТЕМА

“ВАСКРСНИК” (Исус Христос у српском песништву); 
приредао Раша Перић;  

Издавачи: Епархија браничевска - Пожаревац, 
Културно-просветни центар и Народна библиотека - 

Петровац на Млави, 2008.

У дугом низу тематских антологија и зборни-
ка раше Перића, двадесет пета по реду носи на-
слов “Васкрсник”. Тема је: Исус Христос у српском 

песништву, а реч у наслову “позајмљена” је из песме “Ус-
кршње бдење” Тодора Манојловића.

На уводном месту је обраћање Публија Лентула, уп–
равитеља Јудеје, Римском сенату (“Великом и славном 
римском сенату”), које је заправо велика похвала Исусу, 
а на крају се налази “Поученије Светога Саве о истинитој 
вери” (по Доментијану). Између та два сјајна текста, чије 
основне мисли препознајемо у многим песмама, смештен 
је избор из народног и уметничког српског песништва од 
најстаријих дана до почетка 21. века.

Исус Христос је, очигледно, у српском песништву ве-
личанствена тема, идеја, мотивација и личност. У дугом 
историјском периоду (Средњи век и много деценија по-
сле), хришћанске теме су доминантне, а остале су при-
сутне и инспиративне до данас.

У многим песмама из старијег периода (и народ–
ним и уметничким) препричавају се и разрађују биб–
лијске приче, тражи се израз за приближавање суштине 
хришћанске религије верницима и грешницима. Писци 
из редова свештенства наглашавају чистоту вере у Бога 
и потребу одрицања, жртвовања за верске принципе 
(Свети Сава, монах Јефрем, Николај Велимировић, Јус-
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тин Поповић), док се у народним песмама о томе гово-
ри на популарнији начин у духу народне песничке тра-
диције. Најчешћи облик песме је, у уметничком ствара-
лаштву, молитва. Песник велича дела Исуса Христа и Бо-
городице и истовремено их моли за опрост сопствених 
грехова, уз покајање и завет о безгрешном животу у бу-
дућности. Једна од најлепших молитвених песама је “Ка-
нон молебни Господу Исусу Христу” монаха Јефрема (из 
14. века), а уметнички најупечатљивија је “Молитва Бо-
городици” Димитрија Кантакузина (из друге половине 
15. века). Ова друга се доима као права поема (у модер-
ном смислу) о греху и покајању. У молитви се може са-
гледати карактерни лик покајника и сва драматичност на 
путу од греха до покајања. Уз ове песме, по лепоти се из-
двајају оне познатије - Јефимијин “Запис на хиландарској 
завеси” и “Слово љубави” деспота Стефана Лазаревића, у 
којима има више лирских елемената.

“Молитва Богородици” Димитрија Кантакузина за-
служује посебан осврт. Замислимо петнаести век, живот 
(физички и духовни) тога времена и човека изванредне 
осећајности. После оноликог, свакаквог, искуства, дугог 
више од пола миленијума, тешко нам је да предочимо ни 
приближно реалну слику. Можемо само да наслућујемо. 
На основу ове песме (поеме) можемо да наслутимо само 
нешто о чистоти душе човекове. Човек који се моли Бо-
городици, вероватно у очекивању смртног часа, предста-
вља себе као највећег грешка: “Каква ли зла не створих 
самовољно, / какве ли грехе не прођох самовласно, / как-
ве ли мрзости не зделах сладострасно, / каква ли стида 
не учиних љубосласно.” Дуга је листа грехова којих чо-
век покушава да се присети, и он смерно признаје: “шта 
пре оплакати од својих зала не знам.” Свестан је да за-
служује казну, по закону хришћанском, али се нада ми-
лости Богородице, чију светост и доброту уздиже до нај-
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виших божанских висина. Њој предаје своје грехе, по-
кајање и наду: “Даруј дар што хоћеш и волиш, даруј дар 
достојан твоје благости”. Многи су се песници после Ди-
митрија Кантакузина обраћали Богородици, али теш-
ко да је који достигао ту суптилност у изразу покајања 
и молитве. Из његове су молитве проистекле многе нове 
и најновије песничке молитве, модерне песме данашњих 
песника. И то је мисао данашњег читаоца. Јер, Кантаку-
зин, у другој половини 15. века, вероватно ни помишљао 
није на некакву своју песничку мисију. Његова је песма 
само молитва хришћанина, само молитва, и ништа више. 
А више и није могуће.

Песнике 19. и 20. века посебно инспиришу поједи-
не библијске теме: Голгота (у песмама Војислава Илића 
и Милете Јакшића, на пример), легенда о Лазару (одлич-
на песма Стевана П. Бешевића) и сам дан Ускрса (“Про-
леће и Ускрс” Ј. Ј. Змаја, права ода радости). Певају срп–
ски песници о црквама, манастирима и хришћанским 
светињама: “Манастир” Јована Дучића, “Напуштена црк-
ва” Милана Ракића, “Путовање у Свету земљу уочи две-
хиљадитог Христовог рођендана” Матије Бећковића, 
“Сентандрејска црква” Војислава Галића (свештеника у 
Сентандреји). У двема последњим има пуно горчине због 
претварања светилишта у туристичке атракције (уз све 
пратеће лоше појаве) и занемаривања њиховог обредног 
и суштинског значаја.

Све те поменуте песме из 20. века карактеристичне 
су по својим медитативним тензијама и дометима. Уз ду-
боко хришћанско осећање кроз стихове се пробија снаж-
на песничка мисао. Код неких других песника рефле-
ксивност још више долази до изражаја, као, на пример, 
у песмама “Са ускршњом поштом” Исидоре Секулић, 
“Повратак вери” Божидара Ковачевића, “Господе, усли-
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ши” Миодрага Павловића и у све три песме Слободана 
Ракитића.

Ракитић, више него други, своје молитве и “божићне 
напеве” повезује са судбином народа. “Зар си заборавио 
децу своју, / господе? / Ком царству да се приклонимо?” 
- пита овај песник. И, даље, каже: “Опет смо у збегови-
ма, / жеже нас звезда злехуда. / На опустелим бреговима 
/ Србин је Србину Јуда.” Није то ламентирање подстакну-
то само актуелним догађањима, оно прати дугогодишњи 
ток српске трагедије. Много пре Ракитићевих стихова, 
Исидора се обраћала Богу:

“Да Теби бар кажем шта је данас / Истина страшна о 
малом народу”.

Много је песама у овој лепој књизи које позивају на 
размишљање о Истини. Истина о Богу и судбини народа 
неизбежна је и непресушна песничка тема.
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ИМАМО РАЗЛОГ ДА НЕШТО ПОПИЈЕМО

Ратко Чолаковић:  
“АНТОЛОГИЈА БОЕМСКЕ ПОЕЗИЈЕ”; 

“Интерпрес”, Београд, 2010.

Шта је боемска поезија, откуд боемска песма, пи-
тају се необавештени (а добронамерни) чи-
таоци и (гунђајући) коментаришу: то не по-

стоји у теорији књижевности. Додуше, историчари књи-
жевности понекад кажу понеку реч о боемском животу 
или боемској фази у животу песника, уз напомену да је 
то шкодило песничком развоју и сл. Упркос томе, боем-
ска песма живи свој живот, не од јуче, и не обазире се на 
којекаква теоретисања. У новије време почеле су да изла-
зе антологије.

Крајем другог миленијума (узимам намерно ту реч 
јер се боемска песма ствара већ неколико миленијума), 
тачније 1997. године, Ратко Чолаковић и Драгомир Ћу-
лафић су објавили антологију боемске поезије под насло-
вом “Преноћен живот”, почетком трећег миленијума ан-
тологију под насловом “Бунтовници и апостоли” објавио 
је Часлав Ђорђевић (2006, друго прерађено и допуњено 
издање), Раша Перић је издао зборник српског песништ–
ва о вину, а готово цела прва деценија 21. века обележена 
је бригом за боемску песму у Културном центру “Чука-
рица” у Београду, који сваке године расписује конкурс и 
објављује, у сарадњи са издавачком кућом “Дерета”, збор-
ник најбољих боемских песама. На челу жирија (до краја 
живота) био је академик Никола Милошевић, а наследио 
га је познати писац и универзитетски професор Михајло 
Пантић. Нема теорије да боемска поезија не постоји!
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Недавно је (крајем 2010) стигла још једна несумњи-
ва потврда постојања - “Антологија боемске поезије” Рат–
ка Чолаковића. У њој су одабране песме око 130 песни-
ка српског језика (иако приређивач наглашава да ова ан-
тологија “нема националну одредницу”), од Јована Субо-
тића (1817-1866) до Милице Бакрач (1977), са уводном 
песмом Бранка В. Радачевића (“Молитва вину”) и одјав-
ном Десанке Максимовић (“За алкохоле”).

Класична боемија трајала је до Другог светског рата, 
делимично је обновљена у време Титове моћи и немоћи и 
замирала с новим светским кризама и домаћим новоком-
понованим револуцијама. Од преживелих боема старог 
кова остао је још један који пише фељтоне. Понекад се 
упитам како све то памти! Зар је заборавио староримску 
изреку “Изем ти друга у пићу који после све памти”!? Да-
нас више правих боема нема. И где има, у великом граду, 
могли би се избројати на прсте једне ноге (с ногу!), а трају 
као у оном Дисовом стиху: “Не марим да пијем, ал’ пијан 
сам често”. Данашњи тзв. боеми су прилагођени време-
ну. И њих су закачиле демократске промене (са транзи-
цијом!). Данас имамо софистициране боеме, боеме тајку-
не, боеме на принудном одмору, боеме без националне 
пензије, боеме самотњаке, пријатеље боема, боеме киби-
цере, боеме за по кући, пуштене с ланца, на паузи, пара-
дере, политички коректне, родно сензитивне, у фази, геј 
боеме, неизлечиво лечене и сл. Али, и с њима, таквима, 
а још боље без њих, боемска поезија опстаје. Има, доду-
ше, много лакомислених, који су уверени да афоризме, 
хаику, дечје и боемске песме може да пише свако и макар 
како. Таквих песника, срећом, у овој књизи нема.

Ово је књига добре поезије. Свеједно да ли су баш 
све те песме боемске или су нешто изван и изнад “жа-
нровских” подела. То намерно кажем, јер је Чолаковић 
у антологију уврстио неке песме које би могле бити бо-
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емске само по формалном критеријуму (јер се помиње 
вино, крчма, пијанство) али су заправо сјајне мисаоне 
песме истакнутих песника, као што су Војислав Илић, Јо-
ван Дучић, Милан Ракић, Иво Андрић, Александар Тиш-
ма, Миодраг Павловић, Бранко Миљковић, Борислав Ра-
довић, Милосав Тешић, Матија Бећковић, Момир Војво-
дић, Перо Зубац, Радомир Андрић и други, а које чине 
част овом песничком друштву.

И иначе, већину песама у овом лепом избору ство-
рили су угледни песници, међу којима (осим поменутих): 
Бранко Радичевић, Ђура Јакшић, Милутин Бојић, Нико-
ла Дреновац, Васа Поповић, Велес Перић, Душко Трифу-
новић, Добрица Ерић, Велимир Милошевић, Алексан-
дар Секулић, Јаков Гробаров, Радомир Мићуновић, Ран-
ко Павловић, Манојле Гавриловић, Драгомир Брајковић, 
Милисав Крсмановић, Слободан Стојадиновић, Андреј 
Јелић Мариоков, Поп Д. Ђурђев, Ненад Грујичић и др. А 
свакако најбоље баш боемске песме написали су: Владис-
лав Петковић Дис (“Оргије”), Тин Ујевић (“Колајна”), Раде 
Драинац (“Раде Драинац“, “Ma bohême”, “Болестан и пијан 
враћам се са предграђа”), Бранко В. Радичевић (“Бог реке 
пије ракију”, “Савска крчма”), Слободан Марковић (“Там-
ни банкет”), Стеван Раичковић (“Ноћ је наша”), Ми-
рослав Антић (“Јастук за двоје”), Бранислав Петровић 
(“Ноћна песма”), Ранко Јововић (“Што се не убијеш Ранко 
Јововићу”) и Милан Ненадић (“Уточиште”).

Централно место боемског глобуса је Скадарлија, са 
свим њеним кафанама (“Два јелена”, “Три шешира”, “Има 
дана” и др.). У многим песмама је поменута, опевана и 
оплакана. “Ово је наше царство!” - узвикује Густав Кр-
клец у песми “Три шешира”. И потом објашњава: “Овде 
су банчили наши велики, стари, / чувари звезда, мудра-
ци и љубавници зора”. Али песници су овековечили и 
друге познате и мање познате локале и “локације”. Све 
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их је, једним стихом, објединио Стеван Раичковић: “Ка-
фане: ноћна градилишта”. Много је ракије, вина и пива 
протекло кроз ове стихове (Алекса Шантић: “Пружи ми 
пехар вина”, Коста Абрашевић: “Хеј, крчмару, вина амо!”, 
Милован Данојлић: “Црно вино бела туго”, Стеван Тон-
тић: “Ври вино на столу”, Амбро Марошевић: “Пију двоје: 
вријеме мене, а ја вино пијем”, Благоје Рогач: “Точи вино 
из надошле дојке”, Драгослав Гузина: “Манастирко ра-
кијо, меке душе шљивове”. Итд.). И много суза и тешких 
уздаха. Генијалне мисли и снажне емоције грцају у тала-
сима набујале меланхолије. А има и доста хумора, понај-
више у песмама Ј. Ј. Змаја (“Песме једног игумана”),Бран-
ка В. Радичевића (“Напијалице”), Витомира Николића 
(“Грлом у Полимље”),  Љубомира Симовића (“Ругалица 
о вину”), Божидара Шујице (“Безистан”), Бранислава Пе-
трвића (“Пођимо у Хоргош”, “На путу за Нови Сад”, “Јес-
те дођу мени”), Миљенка Жуборског (“Низ калдрму низ 
плочнике”) и Крстивоја Илића (“Кафанске елегије”). Ху-
мор је (и овде то видимо!) противотров за депресију и 
меланхолију, и у њему је клица добре наде за продуже-
ни живот боемске поезије. Бесмртна је Змајева “Песма о 
пићу”, прави елаборат о алкохолизму. У њој је, кафански 
натенане, исказано све оно што је, читав век касние, Бела 
Хамваш (велики мислилац и филозоф вина) у полурече-
ници дефинисао: пити - било кад, било где, било шта!

Богата је мислима ова поезија, богатија него што оче-
кују простодушни “љубитељи боемско-анакреонтске по-
езије”. А надмоћнија је (парадоксално!) мисао о смр-
ти. О смрти певају кафански “весељаци” - резигнира-
но и монашки смирено, са тугом и с хумором, најчешће 
достојанствено и мудро. Милорад Поповић Шапчанин 
казује: “А у тесном гробу моме, / где се не да више пити, / 
кад год коју наздравите, / прашини ће лакше бити”. Тиш-
ма (хладно) пише: “Коме је смрт ставила / руку на раме 
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/ више не долази; / ако ко умре / - од капље или лоше / 
одмереног ударца - / онда то бива напрасно / с изливом 
набрекле тамне крви”. Узорни боем Витомир Николић 
се овако опраштао од живота: “Лежим на одру, тих, уп–
рошћен, / напољу сунце свакодневно сја. / Не знам да ли 
је ко ожалошћен, / али, заиста, јесам ја.” Његов пријатељ 
Слободан Ристовић поручује: “Смрт ће бити само крч-
ма нова, / пуна свећа с местом за кајање”. А све те и дру-
ге мисли обједињује, на филозофски и боемски начин, 
стих Бранка Миљковића: “Смртоносан је живот, ал’ смр-
ти одолева.”

Треба ли још више заронити у поетске дубине ове 
антологије? Да, али други пут. Ако сте је прочитали, има-
мо разлог да нешто попијемо!
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АНЂЕЛКО ЕРДЕЉАНИН је рођен 1941. године. у 
Војки. Школовао се у Војки, Старој Пазови и Новом Саду 
(дипломирао југословенске књижевности на Филозоф-
ском факултету). Радио у “Сремским новинама”, Радио 
Новом Саду и још неким установама. Пише песме, при-
че, афоризме, књиге за децу, књижевну критику, радио 
драме... Живи у Новом Саду.

Књиге: Памет против ума (1970, сатирична поезија, 
проза и афоризми; под псеудонимом А. Камен), Полу-
тешке белешке (1976, афоризми), Заврзламе (1977, песме 
за децу), Лаке песме (1979, сатирична поезија), L’ordine ci 
vuole (1983, избор афоризама на италијанском језику), За 
интимну негу (1985, афоризми и сатирична проза), Свет 
је мали (1985, песме за децу), Мој пријатељ Кузман На-
крајкућин (1988, хумореске), Нешто слатко (1994, пес-
ме за децу), Кокоштркља (1996, роман за децу), Српски 
афоризми (1997, афоризми), Војка (1997, хроника срем-
ског села), Бездушна опасност (1999, афоризми), Смеш-
не песме (2002, хумористичке и сатиричне песме), Ником 
ништа (2004, афоризми), Ситне зверке и барабе (2004, 
сатиричне песме), А мени непријатно (2005, афоризми), 
Размишљатор (2005, афоризми за децу), Највећи коњ 
у Србији (2008, афоризми), Подне у позоришном клубу 
(2009, песме), Политичка луда (2009, изабране сатирич-
не песме), Ердељање (2010, изабрани и забрањени афо-
ризми), Џабе прича (2011, сатирични записи), Трагедија у 
три чина (2011, афоризми), и др.

Награде и признања: награда ДНВ „Светозар Мар-
ковић Тоза“, 1981, за хумористичко-сатиричне емисије 
у Радио Новом Саду; награде „Недеље радија“, југосло-
венског фестивала, за хумористично-сатиричне емисије 
(1977, 1988. - Охрид; 1998. - Брезовица, Косово и Мето-
хија); прва награда на југословенском фестивалу хумо-
ра и сатире у Сарајеву („Вогошћа 90“); „Златна кацига“ 
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на међународном фестивалу хумора и сатире у Круше-
вцу, 2001. године; награда „Раде Брка“ (за ветеране), 2007, 
на истом фестивалу у Крушевцу; награда „Брана Цветко-
вић“ за сатиричну поезију, 1985. (годишња награда лис-
та „Јеж“); награда „Стражилово“ за књигу песама за децу 
„Нешто слатко“, 1995. године; посебна награда на кон-
курсу Српске самоуправе у Будимпешти, 1996, за коме-
дију (једночинку) „Србин на двору цара Буразера“; „Но-
сорог првог реда“, 2002, годишња награда за сатиру часо-
писа „Носорог“ (Бања Лука); награда „Светозар Миле-
тић“ Друштва новинара Војводине (УНС), 2002, за жи-
вотно дело; завичајна награда за укупно књижевно дело 
„Цар Урош“, 2002. (Јазак, Срем); награда за сатиру „Ђорђе 
Фишер“, 2003. (Секција за хумор и сатиру Друштва књи-
жевника Војводине); награда за сатиру „Радоје Домано-
вић“, 2003. (Удружење књижевника Србије); повеља по-
часног грађанина Војке (завичајно признање), 2007. годи-
не; награда „Златно перо“, 2013, највеће признање „за из-
узетна новинарска достигнућа и допринос укупном раз-
воју и унапређењу новинарства“ у Војводини (ДНВ); око 
педесет награда на конкурсима за приче, песме, афори-
зме, радијске скечеве, радио-драме, репортаже итд.
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