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Горан Лазовић 
 
 

ЈЕВГЕНИЈ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ЈЕВТУШЕНКО 

 
Бајка о киши и заборављеном вину 

 
Дочекао да Божић дочекам код Јевтушенка, а 

он болестан, тек изашао из болнице, блед и поспан, с 
осмехом који личи на јаук. 

Рекао је лекарима да му је добро. Није хтео да 
им каже да су досадни! 

Они му поверовали и он сад може да ради све 
што су му забранили. 

Да изађе напоље, на пример! 
Узео ме је под руку и извео на снег, да ми 

покаже околину и представи суседе – Пастернака и 
Окуџаву, који одавно живе на адреси где поштар не 
долазе. 

Упознаје ме и са својим малим псом који је 
мало мањи од телета. Кад ми је пришао, био сам никад 
ближе Богу и никад даље од литаратуре. 

Кућу у којој живи, поклонио је држави. 
Она се постарала да од ње направи музеј. 
И нас двојица, као два тек проходала експоната, 

улазимо у простор који је изашао из романа: а у њему: 
млађани Јевтушенко и Фидел Кастро, на другој слици 
он и Маркес. 

Док га гледам разнеженог са Ванесом 
Радгрејев, додаје ми изрезбарени штап: 

–Користио га је Марк Твен! 
На зидовима слике Шагала, Шемјакина, Ернста, 

Брака, Пикаса… 
И фотографије сибирских жена: забрађене, 

једре и знојаве!, постављене да смотре на њега и 
старијег Кенедија. 

Уоколо плакати и рукописи, на столу писаћа 
машина са увученим папиром и започетом  песмом, 
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наочаре, књиге и поклони из 98 земаља у којима је 
боравио. 

Јевтушенко је преведен на само 70 језика и 
само неколико пута предлаган за Нобелову награду! 

Овде су сви преводи, међу њима и медаља 
УНЕСК-а. 

И сачувана писама,нељубавна наравно! 
И један исечак из новина, када је 1991. казивао 

песме пред 200.000 људи, током државног удара у 
Русији. 

И успомене из њујоршког Медисон сквер 
гардена, где је певао на руском, а Американци му 
 плакали на рамену, и мало испрљали сако. 

Некако грубо додирујем грамату која потврђује 
да је почасниг члан Америчке академије. 

Неће ништа да ми каже. Надигла му се горња 
усна, и прустовска  псовка лети  у ћошак. 

Прича о Неруди, који му је пуно помогао. И о 
шареним  сакоима: 

–Нагледао сам се црнине, војничких униформи и 
тамних затвореничких капута и зато волим 
папагајске боје. 

Једна мала планета Сунчевог система зове се по 
њему. 

Хтео је да буде и голман, него му Лав Јашин 
рекао: 

–Шупље су ти руке. Остани међу римама, и 
ако стигнеш напиши неку песму о мени…! 

Снег хоће да нас завеје. 
Стојимо под настрешницом, и као два момка 

чекамо вољену која неће доћи. 
-Jесу ли жене у Београду још увек онако лепе? 
–Не знам, дружим се само са паметним! 
–Дружи се понекад и са лепим , оне су досадне, 

али инспиришу, толико су лепе да одмах видиш кад 
лажу! 

Бранимо се од пахуља, идемо према кући, и 
причамо о Пикасу. 
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-Зар ти овај мраз не личи на њега? Он ми је 
давао слике, али нисам хтео да узмем. На њима су 
жене – карикатуре. Све што сам у животу постигао, 
дугујем женама. Оне су ме училе и васпитавале. То су 
моје Сибирке, то је моја мајка, то су оне које сам 
волео, то је моја Маша. Пикасо није то разумео, у 
жени је видео само тело. 

Било је јутро,дошла његова жена и донела ми 
један  цртеж. Нисам хтео да је увредим, узео сам 
поклон, али ми је жао што је умро а није научио шта 
је жена. 

-Зар се то учи? 
-Наравно, све се учи, чак и љубав! 
Видиш, овај коњак има година колико и моја 

Маша. Не могу да ти сипам пуну чашу, био би грех, 
али бићу срећан ако кроз мирис осетиш зашто га 
нудим и колико ми значи жена због које ову флашу 
данас отварам. 

-И Маша би била срећна! 
-Свакако. Она је мој Бог, она и моја деца. Хтела 

је да те види, мајка јој је болесна, отишла је да је 
обиђе. Њена мајка има година скоро колико и ја, и то 
треба поштовати. Без Маше не могу да изађем ни на 
сцену. Она разуме моју болест, чак је и мојим бољкама 
необично кад је нема. 

Кажи, како је код вас, има ли живота у 
Београду? 

-Код нас је свануло, само се још није 
разданило! 

-Добрица Ћосић…Љуба Тадић… Добро су? 
–Кад стигнем запалим им свећу... у мртве се 

баш не разумем! 
-Тадић се смејао као козак, а Ћосић је причао 

оно што не разумем. Добри људи су усамљени, лоши 
се увек удружују, стално су заједно и у томе је њихова 
снага. Што смо старији, све смо искренији и 
отворенији. Ћосић је сигурно имао добре намере али је 
остварио лош резултат у политици. Нема добрих и 
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лоших народа, има само фукара међу људима. Бојим 
се да он то није разумео. 

–Мени је лако да причам са вама, долазим из 
небеског народа а ви имате своју планету…Како 
год, наћи ћемо се негде међу облацима… 

-Волим твоје метафоре иако од њих могу да се 
разболим. Али, упамти кад постанеш свестан бола 
других људи тад постанеш и човек. 

Одрастао сам у време „хладног рата“ , живим у 
време  „хладног мира“ и имам право тако да говорим. 

Окрени се, земља Шевченка заратила је са 
Пушкиновом земљом. Лопови и лоповчићи хоће да 
јашу уместо да буду у тамници. Нема револуције која 
не обмањује људе. Историја је претрчала све нас: 
Стаљина, Хрушчова, Горбачова и попрскала нам је 
лица блатом. 

Хајде, ти си песник, реци ми: зар је свим 
идеалима суђено да буду недостижни? 

–Идеали су увек на пушкомету! 
-Значи, крв! 
–Нама су Американци  убијали децу у 

колевкама и ми се сад са њима љубимо! 
-Ти си млађи од својих година, Лазовићу. 

Неправда боли више него смрт. Кад су бомбардовали 
Србију, бескрајно сам био тужан. И написао сам један 
текст поводом тога. „Њујорк Тајмс“ није хтео да га 
објави, нико то није хтео ни да погледа, камоли да 
штампа. Тад сам видео колико је сати и на мом 
часовнику од тада иде тачно време. 

-Колико је сад сати? 
-Пуно мање него онда кад сам код тебе у 

Београду доживео други срчани удар. Са 
нитроглицерином испод језика одржао сам књижевно 
вече. 

–Сад имате прилику да читате туђе 
дневнике и сећања. Вероватно су вам најбољи 
пријатељи они које нисте познавали. Читао сам 
„Дневник Нагибина“,  то је једно од читања које ме 
боли… 
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-Он о себи ужасно лаже. Био је искомплексиран 
а добар човек. Бела Ахмадулина, која је била моја 
жена, и која се после удала за њега, коју је он 
обожавао, видео сам то по његовим очима, такође је то 
знала. Замисли, он њу пита: како може твој Жења да 
слуша Пожењања? А он му се дивио, његовим 
подвизима на фронту, он му пре тога клицао и 
аплаудирао. 

-Бићу директан: да ли сте штитили 
песника, Анатолија Софоронова, и Павлова, 
комсомолског секретара? 

– Софронов је педесет и друге, на факултету за 
књижевност, приликом поделе индекса рекао да је 
Јевтушенко, вероватно – педер! 

–Није могао ни да наслути да ћете имати 
четири жене и пет синова! 

-Ма, ја сам тада имао само бубуљице, и дошао 
сам напудерисан. Софронов је, ипак, био велики 
човек, козачког порекла. Сву су му фамилију 
позатварали, мучили, а он је штампао и моју 
„Кориду“. Издигао се изнад тога,као и Павлов који је 
био врло пристојан, организовао да одемо на један 
фестивал у Хелсинки, а тамо су неонацисти једној 
балерини повредили колено и запалили руски клуб. 
Он је тада реаговао 

Те ноћи сам написао песму „Балави фашизам“ 
која је већ ујутру била преведена и подељена свим 
члановима делегација. Павлов је од мене чуо за Жака 
Брела, који је тада био скоро непознат и који је после 
дошао у Совјетски Савез, имао концерте, оставио ми 
гомилу рубаља, да поделим руским уметницима и 
женама тада забрањених Мандељштама и Булгакова. 
Брелово гостовање је организовао исти тај  „ужасни 
комсомолски секретар“. Бескомпромисност понекад 
има своју величину, но најчешће је она прикривање 
нетолеранције и жеље да се некоме суди. 

Апсолутно бескомпромисна била је и моја 
друга жена Гаља. Због тога сам је највише волео. Она 
је захтевала више од себе, него од других. 
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И мајка ми је била таква. Растала се од оца, јер 
није могла да му опрости глупост: после некаквог 
службеног пута нашла је код њега некакав поклон, 
који је он, вероватно, добио од неке жене. Рекла је, 
међутим, да ће јој увек бити драго да га види као 
Жењиног оца. 

-То је, по мени, баш претеривање…. 
-Не могу и нећу да судим. Кад би постојала 

могућност да се законом регилишу те ствари, ја бих 
женама забранио оно чувено: а шта би било да се ја 
тако понашам? То је сасвим погрешно питање, и ту 
нема једнакости, јер жена сасвим другачије воли. За 
њу није карактеристична мушка жеља за променама, 
ако није Дон Жуан у скуњи, што би био патолошки 
случај. Жена може бити срећна и са импотентним 
мушкарцем, јер је њена љубав најчешће материнска. 

Маша је од мене млађа тридесет година, али 
кад ми гунђа, она тад личи на моју мајку. Неретко се 
тако и односи према мени, мајчински. Понекад звучи 
као моја бака. 

–А Бела Ахмадулина? 
-Ми смо се развели мојом кривицом. Ја се те 

кривице сећам и не могу себи  да опростим што је 
морала да прекине трудноћу. Ех, да смо нас двоје 
имали дете, замисли то. Кад је она напокон у другом 
браку, након десет година, остала у другом стању, ја 
сам се дању и ноћу молио да све добро прође. 

-Бела је била велики човек. Сећам се једног 
детаља, нисте били заједно, а она је ишла градом и 
тражила да вам купи ципеле које сте волели…! 

-Да, таква је била. Кад сам јој рекао за Машу, 
да хоћу да се оженим, она је дошла, навукла кецељу и 
спремила све за свадбу. Све је очистила, припремила и 
била је срећна што ћу бити са женом коју волим. 

–Критичари тврде да сте на Белу имали 
велики поетски утицај? 

-Утицао сам – па шта? Утицала је она и на 
мене. Била је првокласан песник. Предлагана је за 
Нобелову награду. Памтиш ли њену „Бајку о киши“? 
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То је песма из њеног најранијег периода. После је 
написала „Сан“. Знам да се ту ради о мени:о томе како 
ме у њеном присуству оговарају, затим сања да сам 
умро и у сну вришти… 

За те стихове сам јој захвалан, величанствени 
су и ретко је која жена о мушкарцу писала тако нежно 
као што је Бела писала о мени. Она се увек бојала да 
ми се нешто не догоди, да ме не снађе нека несрећа. 

Да не поверујеш, са свим женама сам се 
растајао пријатељски. Кад су се први пут виделе Маша 
и Џан, моја бивша жена, Енглескиња, он се су се 
изљубиле. И оне се воле и поштују, јер воле мене. 

–Недавно сам био у Венецији, однео неколико 
ружа на гроб Бродског. Тамо нисам никога затекао 
осим два гуштера. Запалио сам цигарету и мислио o 
вама. 

-Добио сам твоје писмо и одговорио! Уствари, 
Маша је писала, а ја сам диктирао. Надам се да си 
разумео. Био сам тих дана болестан, нисам имао 
времена ни за кога осим за лекаре. 

–Зашто сте се посвађали са Бродским? 
-То је и за мене загонетка. Никако да разумем 

понашање Бродског у тој ситуацији, оно се не уклапа у 
логику, јер је он управо био ослобођен на основу мог 
писма које је дошло из Италије у наш Политбиро, уз 
директну подршку Централног комитета КП Италије, 
затим уметника Рената Гутуза. Чак је имало подршку 
и амбасадора СССР-а у Риму, Козирјева. 

Васа Аксјонов и ја смо се први срели са 
Бродским у Москви, након што је пре времена пуштен 
на слободу. 

-Он је знао да сте му помогли? 
-Да, савршено добро је знао да сам му помогао, 

знао је такође и за подвиг Фриде Видгорове, чији га је 
стенограм учинио познатим у свету. Она је то скупо 
платила, чак је изгубила посао. Знао је он и за 
секретара Обласног комитета, јер је тај, ризикујући 
главу, штампао његове песме, и уз то молио да му се 
скрати служење казне. Бродски никада није рекао лепу 
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реч за тог човека, ни за Фриду. Он је припадао онима 
који су се бојали да искажу захвалност. 

Кад је отишао у Америку, ширио је гласине да 
сам ја, тобоже, учествовао у његовом прогањању из 
земље. А он је тамо све чинио да уништи америчко 
издање романа „Опекотина“ Аксјанова. 

–Убрзо је постао и члан Америчке Академије 
уметности? 

–И кад је сазнао да су и мене предложили за 
пријем, обратио се Академији с протестом – 
ултиматумом! Питали су га: зашто то радите? 
Одговорио је – Јевтушенко не представља руску 
поезију! Мирно су му одговорили да да ни један 
песник не може да представља читаву националну 
поезију и у складу са његовим ултиматумом, удаљили 
су га из Академије,а мене су примили. Јевгениј Рејн 
ми је сведок да сам 1968. године, у његовом присуству 
и у присуству Бродског, читао тек написане стихове 
посвећене смрти Роберта Кенедија, у којима кажем: 

„И звезде су као меци прострелни, Америко, 
На знамењу подераном твом!“ 

-Како је реаговао Бродски? 
-Ах, како... рекао је да кренемо у америчку 

амбасаду и да се упишемо у књигу жалости.То смо и 
урадили,а у „Њујорк Тајмсу“ се појавила вест о нашој 
посети.Имам и копију писма које је упутио, неколико 
година пред смрт, председнику „Квинс колеџа“, с 
молбом да ме не приме за предавача поетске 
уметности, јер сам, наводно, својим стиховима 
оскрнавио америчку националну заставу. Ту причу не 
волим ни да слушам, ни да је свакоме причам.Замисли, 
данас сви они који се баве Бродским, који га 
проучавају, прећуткују то писмо, као и оно које га је 
ослободило. У његовом случају, то је била трагедија 
човека. Он, који нас је уверавао да морамо бити 
захвални партији, влади, марксизму-лењинизму,нашој 
школи и класицима нашим, урадио је све да би себе 
уздигао а нас понизио. И догодио се пољубац у 
стомак…! Хоћу да верујем да није умро несрећан. Ако 
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се сретнемо на ономе свету, имаћемо  времена и 
разлога да о свему попричамо. 

–Овај футуризам ме подсети на ваш одлазак 
код чувене Ванге! 

-Хахахаха… она није имала појма ко сам и што 
сам дошао, него мије с врата одбрусила: какав си ти 
песник кад толико пијеш и пушиш?! Не знам шта сам 
јој одговорио, ту жену памтим по добру. Као све добре 
људе које срећем. Мени су ти сусрети потребнији него 
њима. Напоје ме снагом и ведрином. Дуго сам се 
бавио фотографијом. И никад нисам фотографисао 
познате, оне са екрана, из биоскопа… Они су 
незанимљиви, хладни и увек гладни. Мене инспирише 
обичан човек, жена са пијаце, баба која заобилази 
гробље. Свако од њих има неку исповест, а то је баш 
поезија. Од свих уметности, она је највише исповест. 
И кад је најличнија, она је најбоља, јер је истинита. 
Посебно у Русији, у мом Сибиру у који си заљубљен. 
Кад си ми причао о својим сибирским искуствима, 
нисам те слушао, ја сам те гледао, и кроз тебе видео 
слике које сам отуд донео. Да нисам из Сибира, ја бих 
одавно био старац, имам само 83 године и уживам у 
младости. 

-Песник у Русији је више од песника! 
–Није то никаква законитост, нити сам хтео да 

ту синтагму уоквирим као апостолски постулат. Она је 
мој позив на размишљање. И друге земље имају 
песнике, али се песницима у Русији верује. Околности 
се наравно промениле, ништа није као што је било, и 
овде је неукус ушао у културу, све се мање чита, али 
овде је привилегија бити песник, поготово велики. У 
овом случају, сагласан сам са Блоком, зато што је 
тврдио – вредност песника је константна! Пастернак, с 
којим сам имао срећу да се дружим од ране младости, 
говорио је да у уметности нема напретка, њена 
правила и идеали остају исти од искона. Поезија није 
само писање нечега у строфама, она је нешто више од 
тога. 
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-Разумеју ли Американци ово поимање 
поезије? 

-Када сам први пут дошао у Америку, многи 
Американци су са чуђењем признали да америчку 
књижевност познајем боље од њих. Шагал ми је тада 
говорио да се свет не сме проучавати само на основу 
репродукција. Чак и кад су најбоље, оне су далеко од 
оригинала. У Америци сам доживео пуно лепих 
тренутака, али ја ту земљу не идеализујем. У њој сам 
због књижевности, више од 20 година тамо предајем 
руску поезију и прозу, као и руски и европски филм. 
Моји студенти нису само Американци, него и 
Анголци, Кинези, Јапанци… Тамо ширим братски дух 
Елбе! 

-И Вознесенски вам је на томе замерио! 
-Он је био врло ироничан у тој причи. Питали 

су га ко су најбољи савремени руски песнци, он је 
набрајао и кад је дошао до мене, рекао је – он сада 
живи у Америци. То ме заболело. 

Но, и то сам заборавио. И сад могу да скинем 
многе табуе са разних тема. Можда је моја мана што 
знам много. Ако имам икакво гесло, онда је то 
Емерснова фраза, коју је и Ками волео:- сваки зид су у 
ствари врата! Понекад, ако се понашаш да све можеш, 
заиста ћеш и све моћи. Или почињу да мисле да неко 
стоји иза тебе. Или они који су на врху желе да преко 
тебе кажу оно што не смеју. Потребно је понашати се 
као све можеш. Педесет друге, када су ми после лоше 
књиге „Извиђачи будућности“ – („Разведчики 
грядущего“) – примили у Савез писаца, дошао сам 
тамо на промоцију књиге песама Николаја Грибачова, 
који је себе назвао „партијским апартчиком“. 

Можда је он један од ретких негативаца које 
сам срео у животу. Тамо сам ту књигу искритиковао, 
говорећи да то није лоповлук него поетска 
клептоманија. Сурков ми је пришао и шапнуо – браво! 
Сви су они потајно мрзели  „апартчика“, али нико није 
хтео да буде гласан. „Правда“ је после неколико дана 
растурила Грибачова, а онда су кренуле гласине како 
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ме је Стаљин лично позвао и дао ми упутства шта да 
урадим. Све сам то слушао и нисам могао да верујем 
сопственим ушима. Межиров, који је свему веровао, 
па и митовима о себи, које је сам измишљао, ме тад 
упитао: јесам ли пуковник, или сам већ – генерал? 

-Генерал, наравно! Волео бих да у тој 
униформи бар једном прошетам Москвом, 
посудићете ми је за једну шетњу? 

-Али ја немам никакву униформу… 
-Какав сте онда ви то генерал? 
–Можда поетски, мада не волим чинове… 

униформе. Ја сам само песник, а и то  је пуно у овим 
годинама. 

-Не волите да противуречите? 
–Не, то не волим. Више ми се свиђа 

заборављена реч великог академика Сахарова – 
конвергација. Не волим сукобе и свађе. Они свету неће 
донети срећу. Испричаћу ти причу из шездесетих, када 
је прва група писаца кренула у САД, а пре тога, за 
време посете Никсона Москви, овај је предао поруку 
Ајзенхауера и организовао грандиозну презентацију 
„Пепси-коле“. И то је овдашња омладина толико пила, 
да су је болели стомаци. И сад у ову причу улази 
легендарни амерички фотограф Edvard Stejhen. Тада 
сам имао око тридесет година, а он је био можда мало 
млађи него ја сада. И страшно је желео да упозна 
московски живот, да види како породице живе у овом 
граду. Нико није смео да га позове, и ја и Бела га 
примимо код нас. Тада смо живели у комуналки, 
заједничком стану, иза Војковске, у соби од десетак 
квадрата. Нисмо ништа имали, само један кауч. 
Понудили смо му да ту спава, али он није хтео, спавао 
је на поду. Кад смо се ујутру пробудили, пионира 
америчке фотографије није било у соби. Јако смо се 
уплашили, отишао је, а  руски није знао ни речи. 
Затекли смо га у кухињи, где је комшији кувао ракију, 
мешао је трском и гостио га, на обострано 
задовољство. Успоставили смо прави братски однос. И 
када је наша група дошла у САД, он је хтео да нам се 
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реваншира, да за нас приреди велики банкет. Кренули 
смо према њему и зауставио нас је један прави, 
правцати амерички шериф. Испоставило се да ни 
америчке групе у Русији, а ни совјетске у Америци не 
смеју да се удаљавају преко 35 миља од места где 
имају пријављен боравак. Још недеља, кога да нађеш 
да ти да сагласност? Шериф вели: и мени је 
непријатно да вас заустављам! И нађосмо компромис. 
Позовем Stejhena и пионир америчке фотографије, 
аутобусом, са све столицама на расклапање, гостима и 
мезетлуком дође код нас на голу ливаду, и ми на 
тридесетпетој миљи направимо гозбу. 

–Шериф вам је, вероватно, точио пиће? 
-Није, побегао је, уплашио се да му не 

постанемо занимљиви… 
–Од досаде не болујете! 
-Себи сам занимљив занимљив, исто као сваки 

други човек. Мени се пуно мојих песама не свиђа, 
мислим да ту има доста шкарта… Предложио сам 
Чаковском да у „Литературки“ направи рубрику – 
писци о својим манама! 

Добро, рече он, ваш ступац имамо, чији ће бити 
следећи? 

Увек сам говорио младим песницима: будите 
све, само немојте бити досадни. Досада убија, руши 
бракове, животе, ако јој допустите да уђе у књигу, 
најбоље је да побегнете из књижевности. 

Радозналост треба неговати. Гледам то по 
себи,увек сам све морао да пробам, видим, да 
дотакнем. Уз све, имао сам неку посебну енергију. 
Захваљујући њој, могу не само да напишем одличну 
песму или текст, него могу да утичем на ствари, које 
су, може се рећи, далеко од мене. 

Једном, једна Американка, левичарка, за коју 
сам мислио да је од камена, одједном се у сред 
разговора расплакала, јер је кренула прича о деци. 
Удала се за свог професора са факултета, он је имао 
децу из првог брака, али у другом није ишло и она је 
то веома тешко подносила. 
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Једном приликом, пред гостима, у Машином 
присуству,клекнуо сам пред њу, подигао јој блузицу и 
пољубио је у стомак. У том пољупцу је била сва мооја 
снага, коју сам у том моменту имао. Ни сам не знам 
шта се то догодило. Једноставно, из све снаге сам 
замолио онога кога ми зовемо Богом, или природом, 
да она роди. Њена кћерка сад има 25 година и ја сам је 
крстио. За исту помоћ ме замолила другарица те 
интелектуалке и од тог напора ме је два дана тако јако 
болела глава, да сам одустао. Мигрене вучем још од 
детињства, пуно сам читао, и оне ми се сад враћају, 
након песме која изискује пуну концентрацију. 

–Чуо сам да сте пронашли лек против 
главобоље, ко болује од тога треба да везе крстиће 
пуним бодом? 

-Теби то можда изгледа смешно,али једном ћеш 
се можда уверити у делотворност тога. Све моје 
рубашке сам сам везао, и тако се лечио од главобоље. 

-Са главом сам, за сада, у добрим односима. 
Срце мало зашкрипи, поготово кад пишем или 
читам, на пример вашу „Дору Франко“! 

-Ту сам сместио доживљаје из моје младости. 
Написао сам је с допуштењем моје Маше. Бојао сам се 
како ће се она према томе односити, али поема се 
свидела не само њој, него и нашим синовима. 

И ја се осећам срећно сад кад је читам. Видим 
све те слике на којима сам био млад и леп. И шта сам 
све радио…кога сам љубио. 

-Љубили сте и тенкове? 
-Љубио, него шта! Љубио сам наше тенкове 

који су ослобађали Европу, кад су се победнички 
враћали. А кад су наши тенкови ушли у Чехословачку, 
мени је било страшно. Био сам тада на рубу 
самоубиства, док су моји другови Мирослав Зикмунд 
и Иржи Ганзелка, викали: Жења, сећаш ли се? Зашто 
не говориш ништа? Сећаш ли се како смо на станици 
Зима, на појати, говорили о будућности са људским 
ликом? Тада сам написао протест и прогласили су ме 
антипатриотом. 
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-Добро вам ово вино, белоруско? 
-Код мене нема лоших пића. Можда има лоших 

књига, али у вина се разумем. Прошли пут сам ти 
поклонио флашу баш овог вина и ти је заборавио. Ено 
је на столу, чека те. 

-Кад ћете почети да заборављате? 
-Немам времена за то, јер за оно што сам 

планирао треба ми још двадесет година. 
 

(На Божић, 2015. године) 
 

Из нове књиге песника Горана Лазовића „Људи и 
градови“ која ускоро излази из штампе 
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Бошко Сувајџић 
 
 

СПРЕМИ СЕ ДА ГОВОРИШ 
 

Миодрагу Павловићу, 
на трећу годину од одласка, 

у небеском Љигу. 
 
 
СПРЕМИ СЕ ДА ГОВОРИШ, 
МИОДРАЖЕ ПАВЛОВИЋУ 

 
 
Спреми се да говориш, Миодраже Павловићу. 
 
У небеској кући од небеских речи 
у небеском Љигу. 
 
Очима, ушима, књигама у ранцу. 
(Форсирањем романа-реке.) 

 
Закопај језик испод камена, дубоког. 
(Закопај га да ћути.) 
 
Нека се језик око непца окојаси. 
(Туго моја, без броја си.) 
 
Спреми се да говориш. 
 
На Патмосу, Ефесу, Пергаму, у Смирни: 
језиком са седам меридијана. 
 
У вертикалној перспективи, 
међу облацима и птицама. 
 
Проговориш ли, ти ћеш видети. 
 
Када станеш пред судијом, запитаће те судија говорећи: 
чујеш ли шта ове речи на тебе сведоче. 
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И оплетавши венац од трња метаће ти га на главу. 
И даваће ти трску у десницу. 
 
И метаће ти више главе кривицу твоју написану. 
И писаће да си крив. 
 
А ти ћути, прави се да си жив. 
(Као што и јеси.) 
 
Живи храм живога бога, 
у коме се врши непрекидно боголучење. 
 
Обуци речи, мирочинитељу, 
од камена утврда царских, биљака мироносивих. 
 
(Свима си био све: ако изузмеш себе у свему 
шта  ће ти остати?) 
 
Спреми се да говориш. 
 
У небеској кући од небеских речи 
у небеском Љигу. 
 
Језиком са седам меридијана. 
 
(И они охоли, неправедни и непоштени, 
и они су говорили речима 
као и ти.) 
 
Укрсти речи 
као ђаво 
(или Јулија Кристева). 
 
Сад, кад су ти доступне све архиве и сви садржаји. 
 
Наслови, 
поднаслови, 
епиграми, 
порно сајтови, 
рекламе. 
 
Спреми се: опиши свој живот. 
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Шта ти се у њему није допало, 
шта је привукло твоју пажњу, 
шта си пропустио. 
 
Штеди речи. 
(Говор је канцероген: расцветали јабучар грла.) 
 
Искажи наклоност сунцу и славују. 
Нека сунце дарује јасике и брезе 
(ти даруј сунце). 
 
Почуј савет стиха, шум воденичког точка, 
мливо рефрена. 
 
Формирај слику, уобличи свест. 
Естетизуј тишину. 
 
Овладај азбуком лишћа, буди лист. 
 
Отклони нејасноће, рецепцијске препреке, шумове. 
Измешај висине, облике и боје. 
 
Спреми се искрено, 
поверљиво, снажно, са наклоношћу. 
 
(Лирски сугестивно.) 
 
Ускрсни речи 
као бог 
(или Виктор Шкловски). 
 
 
Установи ко изговара речи 
приписане теби. 
 
И ко је дозволио твојим речима право да се разликују 
(и када говоре исто). 
 
Спреми се да говориш речима које ће други избегавати: 
речима-дечацима и и речима-девојчицама. 
 
Речима печеним на уранијуму. 
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Оживи речи 
као плочице 
испод Ниниве. 
 
Прави се да су живе. 
(Као што и јесу.) 
 
(Бог нека води рачуна о вечности, 
ти брини о речима.) 
 
Планирај речи. 
Ангажуј конструкторе, словослагаче, трговце ретким металима. 
 
(Мисли речима: 
речи никад довољно.) 
 
Спреми се да говориш, Миодраже Павловићу. 
 
У небеској кући од небеских речи 
у небеском Љигу. 
 
(На наставним листићима, 
на школској икони, 
на читуљи од облака.) 
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ПУТУЈЕШ У КЊИГАМА, 
МИОДРАЖЕ ПАВЛОВИЋУ 
 
 
Путујеш у књигама, Миодраже Павловићу, 
кроз откуцаје срца, речи – писаћу машину времена. 
 
(На зеленом коњу, по зеленом пољу, 
пред облацима градоносним.) 
 
Почиваш крај празног разбоја, на Еурипидовој Аулиди, 
симулирајући чин ткања над непостојећим рухом облака. 
 
(Забележен у еснафу митова, на језику таласа и ветрова, 
поред чамаца који уста пуне водом.) 
 
Шапућеш, под Арном, у Тоскани, 
са оним који у поезију претаче кристале и звезде. 
 
Не заустављаш се крај Олимпа и дуждових палата 
(облакодера – масовних гробница: цветова камених соба). 
 
Кораци твоји садржаоци су времена 
расутог у религије, обреде, митове 
 
(пуни исконских и архетипских треперења 
из саме сржи и дубине бића, из земље). 
 
Мириси твоји суше се у удубљењу трагова твојих. 
 
Гле: испред тебе је човек, мушкарац, 
сачињен од црвене земље (од глине). 
 
Ниси ти крив: 
пресекли су га на два дела, богови. 
 
Путујеш у књигама, седмотомниче: 
(станујеш у пергаменту, на папирусима, у алфабетиконима). 
 
Библиотека је твоја кућа александријска, држава огромна. 
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Твоје тело памти 
како је бити у хомогеном простору, 
 
осећа чулност, интензивну и деликатну: 
(белину пути, суздржаност мириса, густину крви). 
 
Твоје ухо чује 
лепет џиновских крила у позни летњи сумрак. 
 
Ти знаш: ко пробуди време ослобођен је за вечност. 
(Ко ће пребројати зрна у посуди са песком од времена?) 
 
Путујеш у књигама, Миодраже Павловићу, 
кроз откуцаје срца, речи – писаћу машину времена. 
 
(На зеленом коњу, по зеленом пољу, 
пред облацима градоносним.) 
 
По капима кише – прелазиш поље смиљаново. 
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ОСОВИ СЕ, ТИ КОЈИ СИ У ДУБИНАМА 
 
 
Осови се, ти који си у дубинама. 
(Устани из бездана, траво траторова!) 
 
Отисни се из причаонице небеске 
попут маховине шумске, ујесен. 
 
 
Засеј поље 
које је толико различито од ораница Адамових. 
 
Недостаје ти чврстина камена да би осетио како пролази вода 
и сунце да би пратио усамљену путању ока. 
 
Ти знаш како је мирно корачати у прозрачје вечне природе што стари, 
описати доживљај чудесне боје неба у предвечерје, олују на мору. 

 
Како је прелазити из оностраног света кроз дивљу и хтонску гору 
у уређени простор (који у писању задобија обрисе, свест и боју). 
 
Ти знаш како је засадити виноград 
и за седам дана из њега испилити нова вина. 
 
Поставити меру опажања у оку: 
(поглед – шарени комадић стакла). 
 
(Уточити крв у тело 
и душу да се злати у пчели.) 
 
И како је сабрати свет расут 
на граници чулног и геометријског простора 
 
(који у теби не почиње 
и у теби се не завршава). 
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СПАВАЈ МИ, ТРИ ПУТА НЕРОЂЕНИ 
МИОДРАЖЕ ПАВЛОВИЋУ 
 
 
Спавај ми, три пута нерођени Миодраже Павловићу, 
(спавај, сине, родила те мајка). 
 
На вучјему вијалишту, на вилином игралишту, 
у горици где се легу вуци. 
 
(Закопај моје кости. Не једи моје месо. 
Не сади ме на гроб.) 
 
Збаци клетву са себе, нек прсне на комаде. 
 
Бела птица родила белу невесту 
(врана јој очи попила). 
 
Локала бело млеко са белог извора. 
 
Три горе засејала: 
(пожела три олује). 
 
Отпустила (отпадница божија) 

 
у поље мрке вукове, 
у гране сиве соколе. 

 
(Разглобила сенку: 
нахранила звер). 
 
Спавај ми, Миодраже Павловићу, читанко у облацима, 
небеска, под Игдрасилом, птицо. 
 
Висока је гора шимширова: 
прелетети је не можеш. 
 
Дубоко је море језиково: 
преорати га не можеш. 
 
Спавај ми, три пута нерођени Миодраже Павловићу, 
несан ти Морава однела. 
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(Стежу те кости као менгеле, 
запљускује те крв као океан.) 
 
Тесно ти је међу словима путовати. 
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ГАСЕЋИ, ОБНАВЉАМ ТЕ ГОСПОДЕ 
 
 
Гасећи, 
обнављам те Господе. 
 
Откако си отишао 
време је постало крајње предвидиво. 
 
Спаваш у огледалу, испод библијског паноа, божићног. 
(Стариш у псалтиру.) 
 
Звониш испод цимбала: 
рожаник, расадник анђела. 
 
(Осмогласник у бури, 
октоих.) 
 
У грму купиновом, гасиш свеће у крви. 
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ЛЕЖИШ, ЗАКОПАН ДО ГРЛА 
 
 
Лежиш, закопан до грла: 
ни земља, ни подземље. 
 
Брзим те стрелама стрељају 
богови са сребрним луком. 
 
Певају у дубинама громови, 
прегуднице, рожана труба. 
 
(Корачаш под земљом, 
ходницима љишким, каменим.) 
 
Санак те води за руку. 
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ХТЕО СИ ДА БУДЕШ НЕЧИЈА РЕКА 
 
 

Хтео си да будеш нечија река: 
да линеш из нечије крви. 
 
Да захватиш из кондира небо 
лирским транскриптом звезда. 
 
Да пођеш са свештенством на језера 
по молитву за кишу. 
 
Да пловиш у јасеновом чуну 
по води: аломорф мора. 
 
(Слободно пролазећи кроз просторе 
који су слободно пролазили кроз тебе.) 
 
Да будеш колевка ономе 
који је колевка океана. 
 
(Поглед који се простире 
иза нечијег видика.) 
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Зоран Ђерић 
 
 
ПОПЛАВА 
 
 
А ко није газио воду до колена, а ко није 
Био у води до грла, тај не зна, најважније, да 
Вода и преко куће прелази, да вода стиже 
Где нико не може, а вода може и више: 
Да дави и удави, као што је некад давала, на 
Ђерму, да се напијемо и ми и стока, 
Е, тако, сада она носи и нас и стоку, и друге 
Животиње, предмете и ствари, беживотне, 
Зато јер смо се огрешили о њена правила 
И потценили јој снагу, а преценили, 
Једино, своје способности. 
Ко још верује у библијске Потопе? 
Лаици смо ми, били и остали. 
Љермонтов је давно поставио питања: Ко смо 
Ми? Откуда долазимо? Куда идемо? Одговори, 
Нажалост, нису оптимистички. Човек ту није, 
Његово је уверење, узвишено биће које сазнаје и 
Осмишљава природу и свет. То сазнање 
Плаћа сопственом егзистенцијом. Он је, просто, 
Рецимо и то, ништавило које долази ниоткуд и, 
Све се чини, да иде никуда. Поезија данас нема 
Тако универзалну димензију, као што ју је имала. 
Ћопић је у њој видео „чаробну свирајку“: дунеш 
У њу, све се преобрази, изгубиш се у прастарој... 
Фарси, а не бајци, мој Бранко, обична је то фрула. 
Homo poeticus постаје нешто друго: ако си 
Целог свог живота причао о политици, не 
Чуди се ако ти се она, каткад, обије о главу. 
Џаба сте, по кафанама, галамили до зоре, 
Шта је са светом, који сте спасавали? 
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ФИБУЛЕ 
 
 
Auccisa, антички и предромантички ars, artis, 
Брошеви од бронзе, бравице под брадом; 
Веште копче, на прсима, око појаса, око врата. 
Где год је требало да се учврсти одећа, коса. Пре 
Дугмади и других патент-затварача. Древне 
Ђинђуве! Сахрањене са својим власницима. 
Ексхумиране, једино су оне преостале. За 
Жене, превасходно украс, а мушкарцима нужда. 
Замениле су игле, с тупом главом, али су 
И даље остале запињаче, зихернадле, налик на 
Јадац (данас: енглеске игле, некад фибуле 
Које су имале висок лук, затегнут попут кости, 
Лисне – истог имена). Руска костимографкиња 
Људмила пажљиво узима цибзар, јер он је 
Молния (рус. - муња). Опрезна је и са змейком 
(На руском – змај), мада нема зупце, језичак, 
Његова сличност са змајем је фигуративна: и 
Он користи принцип зупчаног затварача, 
Пластичну копчу која клизи по узици док је палцем 
Руке не зауставиш на свом оковратнику. 
Сагуми, палије, и сличне кабанице, које су 
Тада су биле на леђима достојника, иструлиће. Тек 
Ће фибуле (наспрам тих тканина неугледне) 
Указивати на њихово земаљско постојање. 
Фибула и њен костим (Fibel und Fibeltracht, H. Beck). 
Хитоне и хламиде на раменима предака 
Црви су одавно појели. Пар сребрних фибула из 
Чарнока (са декорацијом на правоуганој нози и луку), 
Џеџе у врбаском завичајном музеју а да мало ко зна 
Шта вреде и значе њихови „консекративни рогови“? 
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УВИРАЊЕ 
 
 
Артерије и вене, игле и цевчице... Дан. 
Будим се, а боље би било да нисам будан. 
Волео бих да усним, као у оној песми, да, 
Где су очи изван сваког зла... Овде су - 
Другде, иако нисам као други, у другим су, 
Ђерић би рекао (о)собама, нису 
Елементарни услови за еС еМ еС 
Животним радостима. Жедан сам, јер се 
Знојим непрестано и пресвлачим се 
И пијем раствор кроз иглу на артерији на 
Једној, на левој руци, а када се она, 
Ко зна због чега зачепи, тај отвор на 
Левој куцавици, или је то жила крварица, 
Љутим се на себе што не знам, а жица 
Ме кажњава крварењем. Доводница 
Неће да престане да цури, ватом покушавам 
Њу да зауставим, крв се некако згрушава. 
О, ипак није шупља вена то! Проучавам 
Потом тај низ крвних жила: приводница, 
Раритетна: vena haemorrhoidalis, златна жица; 
Свака од њих води крв ка срцу или од срца. 
Ту је залутала, непримерена, vena poetica, 
Ћебетом се покривам по глави: слика, 
Уместо да је песничка, она је празнолика, 
Фраза, јер су ми пресушиле све жиле, 
Хладне инфузије су ми постале миле, 
Цевчице које су ме течношћу освежиле. 
Чиме сам заслужио ове артерије и вене? 
Џаба оне сада оживљавају мене. 
Шупљине ће остати непопуњене. 
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Јагода Никачевић 
 
 
АПРИЛСКИ ПЕРИКУЛУМ 
 
 
данас ми недостаје део 
по део Милошеве теорије 
 
иако видим њега 
помаља се 
стаје насупрот пупалом дрвету 
Булоњске шуме покисао 
зебе и шибом одашиља 
телеграм 
 
по њему пролеће је 
у Паризу април 
у Београду и у мени живот 
 
(видљив је 
 
и зелени) 
млада трава меко дрхтара 
као жито у ћаси око свеће 
у неко заборављено 
бадње вече 
 
исто је 
 
под тешком чизмом 
сељака доњосремског 
атара и све док је 
тако 
свеједно је да ли сам 
испод лука моста d’Iéna 
слушам 
како се саплиће старица 
Сена или чекам трамваје 
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до центра мог града 
 
(седмица клиже 
клопоће 
стиже 
 
ево је) 
на железном мосту из правца 
Новог Београда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 

 

ГОВОР БИЉА 
 
 
мој језик данима шепа 
заглављен 
помало сведен 
као да не зна 
шта сам научила 
док сам била 
некад зелена 
трава што пољу тепа 
и пева 
 
понекад протегнем се 
тад 
извучем листу 
завршетке нерва 
на крају их као кости нижем 
да личе на зебру 
тигра или змију 
мислим тако ће да се 
чују 
мисао и говор биља 
 
верујем 
дрвеном шапату: Шиле је 
у Климту видео 
оца и Шопенхауера 
знамо 
као мизогина и Ниче 
је волео 
Вагнера и сви су 
обожавали Лу Саломе 
 
али, да ли су на крају крајева 
ове ствари 
и појаве 
за нас од неког значаја? 
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напустимо 
салоне мрачне и гробнице над којима 
ништа не ниче 
нити се звезде на више ломе 
 
замешкољи 
рашири влати 
распростри гране 
измери колико можеш 
да попуниш празнине 
између нас да хваташ 
залет за улаз 
дубље у мене 
 
ја не знам како 
али ваздух лако натопиш собом 
ево! дишем дишем 
и моје тело 
и мој дух 
препознат тобом: 
исто нас сунце за руке држи 
исто небо исте су песме 
знам и шта 
боли до саме сржи 
 
јер се не сме 
ништа 
даље и више од тишине 
биљне 
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Дамир Малешев 
 
 
ПEСМA O СМРТНOМ AНЂEЛУ 
 

Брaнку  Миљкoвићу 
 
 
Рeкa у тeби вишe нe тeчe, 
Нe слeћу звeздe нa твoje лицe; 
Твoj дaн je млaд и нeдoрeчeн 
Пoд зeмљoм тeжoм oд нeсaницe. 
 
Aнђeлe смртни, сa jeткoм сузoм, 
Сa нeизгoвoрeнoм рeчjу нaдe, 
Oрфejу тужни, с нeвeрнoм музoм 
Кoja ти пeсму бoгoвa дaдe, 
 
Ти сaњaш вaтру лeпшу oд свeтa, 
Прeдeo нaрa и сунцoкрeтa; 
Aл' кo ћe умeти дa сe винe 
Прeдвoрjу твoгa снa и прaзнинe... 
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НOВИ СAД 
 

Цвeтa и нe oбaзирe сe 
Нa гoдишњa дoбa 

Вaскo  Пoпa 
 

 
Пoмoзи ми дa тe пoнoвo ствoрим, 
Дa сe прeпoзнaш у свoм пoстaњу, 
У снeнoм Дунaву, у Фрушкoj Гoри, 
У прoбуђeнoj мojoj мeтaфoри, 
Сaњaни грaдe у вeчнoм цвeтaњу. 
 
Пoстojим ли игдe вaн изaзoвa 
Дa пeвaм твojoj лeпoти, вaн сeбe? 
Сунцe нaд eксплoзиjoм гoлубoвa 
Пoстaje рaскoшнa свeтлoст, joш нoвa 
Oд тристaгoдишњe упoтрeбe. 
 
Вртлoзи сaзвeжђa нoсe имeнa 
Твoг нeпoнoвљивoг сaзвучja звoнâ; 
Прoнoсe улицoм мojих вeнa 
Дo вeликих врaтa успoмeнa 
Твoj oдрaз у нaручjу нeбoсклoнa. 
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ПОМЕН  ЗА  ОЦА 
 
 
Зар нисте приметили, децо, како у последње време 
мој рукопис све више наликује очевом? 
(Обриси његовог одсуства као да још су живи 
под наносима свакодневице где тихо брује у потаји.) 
 
Зар нисте приметили, децо, како ми нежно преотима 
право на годишња доба, на несанице и надахнућа? 
Како ми блажи горчине питком дунавском водом 
коју је (не зна се како) сачувао из детињства? 
 
Видите, драга децо, сада је његова одсутност 
само још једна песма, на непреводивом језику 
снова и дневних опсена; последња заумна песма 
на замишљеној средокраћи између успомене и наде. 
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ПОДРАЖАВАЊЕ  СВЕТОГА  ДУХА 
 
 
Кад год се загрлимо и пољубимо, ми покушавамо да истиснемо 
време и простор између нас, опсену и празнину 
у огледалу ништавила из ког је настао свет. 
 
 
Kада се опраштамо, са сузом, 
ми не пристајемо на речи никада и далеко. 
 
Ми подражавамо, сине, нашом пролазном пути 
бескрајну љубавну силу Светогa Духа 
Koји је благоизволео да нас приведе у постојање 
и предодреди нас за вечност коју смо одабрали. 
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Раша Перић: 
 
 

БИОГРАФИЈА ВЕКА 
 
 
 
УСТРАШЕНО ДЕТЕ 
 
 
Други светски, и ја у том рату  
нејак, неук, устрашено дете...  
глас туђинца од тада ме вреба  
а и бодеж још к мени палаца 
 
Од тог гласа дрхтури ми душа – 
стрепи срце, и уво, и језик... 
јер освајна реч насрће опет  
обдан-обноћ на жив ми иметак 
 
Бићу пра-Дух из Србије, бићу 
јер светина вратнице отвара,  
и аждајце пујда ми на својство 
 
да ме краду, и да ме угоне 
у свој кавез, у свој новоговор 
у Почело... или у Ништину... 
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РАСТУ БОМБЕ 
 
 
Расту бомбе! Цветају и роде  
роде младе, и бујне, и старне  
Оне будне Земцу више годе – 
те атомске, и те нуклеарне... 
 
Расту бомбе! Све веће и веће  
оне ситне већ су на бувљаку  
Шверцери их трпају у вреће  
и продају, с доплатом, у мраку 
 
Расту бомбе!  И зру ко ораси  
Напуниле порте... и авлије...  
Гину деца, ђаци и монаси – 
од праска им и од експлозије 
 
Расту бомбе! И бесне и вриште  
Сахране су ноћне и јутрошње  
И укопник једну себи иште  
а већ две је сакрио у мошње 
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БУКНЕ ЕВРОПА 
 
 
Букне Европа... крену ратови  
из сваког года нови изданак  
пуцњи, пожари, омче, хватови  
и крв, и крв... смрти уранак 
 
Бубре жаришта. Пламте бокори  
неугасиви: младе се, шире...  
Лажне победе, лажни покори  
у згаришту се тек мало смире 
 
Па врцну опет, попут феникса  
васкрсне жишка, бујне жарило  
и Вођа крене таласом Стикса 
 
у умир-ушће, и у мртвило...  
где победе се и пораз равне  
Остану хумке европске, јавне 
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ГОСПОДАР ОТПАД 
 
 
Отпад сад није ђубриште и смеће  
нити је трулеж, ни трулежа буђ  
јер од живота земног је вечнији  
и Пресудник је, а и Господар 
 
Бубри, и расте... и потапа све  
нит га држи бачва ни камени сач  
цури, и веје, рије и лепрша... 
из мора кључа - неће ни под вал 
 
Алав и грамзив гризе и разара  
и меље кости, крати вид и косу  
и све обвија смрадом и смртином 
 
јер он је нови вечни Господар  
нико га из куће, а ни из авлије  
и нема склона ни скрива од њега 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

 
ШАЉИВА  ЗБИЉА 
 
 
На дуги се љуби Птиц са Птицом,  
а под дугом Робот с Роботицом. 
 
Пораз мајке! - кажем Птицу Птица.  
Где је Човек? Где је Човечица? 
 
А Биљана свом Биљану вели: 
- Па њих нема. - Они су увели! 
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Петко Шипинкаровски 
 
АМБАР  JE ОСТАO  ГЛАДAН 
 
 
Прошла су времена великих жетви, 
ономад кад је срп срповао: шишали  смо брегове, 
а падине обливене  набубрелим  класјем, 
трудне, стењале су под  гомилама  хлебног жита. 
 
И амбар је у развејавању на гумну, отвореног грла 
и празне утробе спавао  на спрату. 
Отшкринутих капака,  искрзаних рубова, 
сањао је свој летњи сан. 
 
Лопата за лопатом 
развејавало се хлебно жито. 
И ока по ока, осмина по осмина, 
у кило је хлебовало. 
 
Стењао је амбар, сит до пуног грла, 
радовало се, а пилићи су кљуцали. 
Деца  су сакупљала мрве по очишћеном дворишту 
и заједно играла игру на одласку. 
 
Једна  подзарђала  трака се откачила 
од  матице и заиграла плес 
на пустињском ветру, онако ишчупана и заврљачена 
далеко преко  великих брда  и бара. 
 
Порука једног амбара и амбара из суседства 
што  заиграше коло  уз промукле гајде, 
тамо где глад  дуби и полако у њ улази 
преко његових стреха. 
 
Старе лимене траке се развејаше, даске труле. 
Оштра песма  лопате замире од буке, 
и кућа је глува. 
Амбар је остао гладан, у потаји умире. 

(Избор из збирке песама: „Легло орлова“,2006.) 



56 

 

ЗАИГРАЈ НА КРИЛИМА ВРЕМЕНА 
 
 
Тутањ снажан и ненадан – будим се у облаку младости.      
Пузим пењући се – сенка под старом липом одјекује успоменом.    
Загрљена – два бела галеба, као песма раног пролећа. 
Љубе се језерска звона – спавајте ви два темеља стара. 
Заљуљано снопље – притиска наталожено време, 
а липа трепери као развејана младост 
и милине – не сањај стару липу, старо око, 
отворене капије. Јутарња расањивања                   
умиру као труле ливаде, капљу старе стрехе.           
Путујем испод спрата у доба мог времена. 
 
Будим се – пресахла појила у сушно доба. 
Ко ли је написао арију? Корачам ка сувом извору што жубори. 
Знаш ли скалу заборављене песме? 
У глувом одјеку пловим, док ме мирис раног пролећа облива. 
Жена и липа, загрљене. Нè, оставите ме на путу 
недонизаних друмова и година које све следе. 
О, ти недосањана – мајко свих ватри, будна, 
дођи, на обалу сна с мирисом липе, дођи, 
и овог лета опет заиграј на крилима кобним. 
Путујем  испод спрата у доба мог времена. 
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ШУМА НАДОМАК ЈЕЗЕРА 
 
 
Помешани мириси: кише, траве и  нектар липе. 
Полен се разлива, опојно се у стишане откуцаје увлачи. 
Стојим на обали. Немири и киша плешу у ритму, 
док језеро – грбе на гребену вилењака прави. 
 
Ех, какав  приљубљен  бљесак– пролећна сеанса; 
јато птица, шума надомак језера и опали млечно зелено-бели, 
прашума мудрује; као у језерској трсци шета заробљена мисао. 
О, невреме бело – предосећње изгубљене чељади! 
 
Стојим, пешчани часовник откуцава терет крајјезерја, 
а глад дуби пукотине. Мирис пресушене ране. 
О, језеро жестоко разбацује бесну пену, удара о обалу, 
као плач љутог копља у прострелној страни! 
 
А град шћућурен, скупљеног грла, обојеног срца. 
Тротоари тужни, изумрле врбе, шапућу: 
посадите липе, лек – сочни, мирисе нуде. 
Падају јади и штуре мисли, бљесак што носе. 
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ОСЛУШНИ ЗЕМЉУ КАКО ДИШЕ 
 
 
Ослушни његову арију пресушене песме : 
„Када дише време“, после разбоја рана,  
ослушни је, 
иза сенке брегова, у садашњости:  
клатно на зиду! 
Ослушни земљу која се не тетура у будућности!      
 
Корачамо нашим галаксијама, 
да доведемо у ред све братске лажи! 
Затим  заједно на распространој постељи, поново,     
ослушни земљу како дише. 
Сакупи звезде што бесконечно капљу.  
Немој их именовати, јер Бог каже: 
“Сва чељад на Предбожићној вечери, 
у рукама име имају.”                                                   
Постојиш, поносно искорачи, 
будућност чека 
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НОЋ БЕЗ ЗВЕЗДА 
 
 
Одавно су зашле сенке привиђења. 
Месечина је заспала изнад јарма 
пред колима Великог медведа. 
Једна звезда, она последња, покидала је коло 
великих  пораза. 
Под мрачним покривачем небо је слепо. 
Немо доба дише ка дубоком утонућу. 
Скотрљао се сан претказања. 
 
Ноћ без звезда! 
Месечина сведочи пред крвавим капијама 
отворених рана неба. 
По Млечном путу топоћу точкови 
звезданих каравана. 
Борба и победа небеских анђела! 
На ђавољем прагу пакла смрт  је на помолу! - 
викну пророк. 
 
Он замахну јатаганом према сенкама 
заборављених снова. 
Поцепана  је утроба мрачних капија! 
Бљескајте звезде, 
нек започне вечерњи плес светлости! 
Заплеши  и ти Млада месечино, 
заплеши у овој Ноћи без звезда. 
 
 

(Избор из збирке песама „Бела јутра“, 2013.) 
Препев: Снежана Алексић Станојловић 
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Славица Гаџова Свидерска  
 
 
ПИСМО ОСМО 

                               баби Вани 
 

Бакице моја најдража 
Утроба утробе  твоје утробе 
Срце срца твога срца 
Још једна менструална крв 
Још један грч у стомаку 
Њежно ткиво пупчане врпце 
пресјечено металним маказама 
Све линије и набори земљинекоре на твом лицу 
све игре и плесови  седмоосмински тактови у 
меморији твојих стопала 
сви дубоки океани у твојим очима 
све милоште у твојим рукама 
сва нијема женска историја на твојим уснама 
дај ми неки знак, пошаљи неки хабер, 
остјетит ћу га са срцем срца твог срца, 
Кажи ми барем како да почнем 
желим да  је напишем 
 
 
ПИСМО ДВАНАЕСТО 
 
 
Најмилији Блаже, 
није само Дојчин, није само он 
разбацан по тврдој ледини 
кост од кости раскоштен 
не требају само њему 
триста лаката платна 
 
Сада је другачије, намилији Блаже 
сами се повијамо са триста лаката платна 
сами се састављамо сваког јутра 
и изнова учимо да ходамо сваког дана 
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Послије пак, 
разбацани по тврдој ледини 
кост од кости раскоштени 
повијамо се 
састављамо се 
расклапамо се 
склапамо се 
разбољевамо и оздрављујемо 
доцртавамо се, увечер скидамо шминку  
влажном марамицом 
облачимо се и свлачимо 
градимо тврђаве око себе и сами их рушимо 
 
Ангелину, 
најмилији мој Блаже, 
још увијек дозивамо, 
Дојчин није знао, 
ми знамо 
да неће доћи 
 
 
ПИСМО ДВАДЕСТ И ДРУГО 
 
 
Најмилији Салвадоре, 
кажу, 
то су делузивне фантазије 
халуцинације и параноичне визије 
одбрамбени механизми 
и страх од губитка објекта 
кажу, 
фантазије о моћи и свезнању 
хиперактивна имагинација бизарног 
 
нека кажу шта хоће 
нека пишу дијагнозе, нека преписују лијекове, 
ја знам, 
најмилији Салвадоре 
ти си је насликао много пута на много начина 
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са различитим бојама и у несхватљивим формама 
ама, 
то је само чежња 
то јесамо чежња 
што  боли 
 
 
ПУТ 
 
 
Превише ташница и торби 
у једној стари  билет 
у некој перо голубице 
У коју  да спакујем 
мапу за лакшу оријентацију 
са упуствима за крожење поетске перцепције 
на граничним прелазима 
гдје мора да се буде будан, 
када стављају печате у пасош 
У коју од њих да спакујем 
геополитичку теорију срца 
да се упутим 
југо-сјеверно 
са још једним печатом у пасошу и са жигом на врату 
какав имају животиње што их кољу за Курбан  
 

Препевала: Сеида Бегановић 
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Христо Петрески 
 
 
ОНА ЗНА 

 Жени, пријатељици, ћерци, сестри... 
  

Она зна 
Да изјутра пијем чашу воде 
И да имам лице као у девојчице 
  
Она зна 
Да када ми падне крвни притисак 
Ја трчим испод чесме и пијем пет чаша воде 
  
Она зна 
Да када пси иду отворених уста и исплажених језика 
Ја трчим као помахнитао и бежим право у Језеру 
  
Она зна 
Да и када буде само један комарац а нас сто 
Да ће ујести баш и једино само мене 
  
Она зна 
Све моје Дамоклове мечеве и Ахилове пете 
Али их ником сем себи не (по)казује 
  
Она зна 
Да моја река увек иде узводно и преплављује 
И све о улози у мом сушном животу хидротерапије 
  
Она зна 
Да имам срце и на десној страни и то без преткомора 
И како ја уствари нестварно и испрекидано дишем 
  
Она зна пре него што сазна 
Да гута све моје па и неизговорене и несувисле речи 
Па једном ће ме ваљда и целог са песмом и у песми 
прогутати!    
 



64 

 

ОКРЕНИ ЛИСТ 
 
  
Окрени лист 
И када листа пре њега није било 
  
Окрени други лист  
И када нема трећег 
  
Окрени лист не само због окретања 
Већ и због скретања 
  
Окрени лист и оловку стави 
Између два ненаписана листа и неисписана писма 
  
Јер најгоре је ако оловка сама почне да пише 
Или нема ко с њом, неће више да уздише, па и ко да је избрише! 
 
 
 
РЕЧЕ 
  
 
Ти рече: спавам са 
Ципелом под главом 
И радујем се минђушама 
Као мало дете 
  
 
Ја рекох: жедне ластавице 
Лете над језерским широм 
И само у лету оквасе кљун 
И узму кап воде! 
 
 Препев са македонског на српски: Невена Кокановић 
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Весна Мундишевска-Вељановска 
 
 
ПОТРАГА 
 
 
Тражим 
дах пролазника 
уплетен 
у паучину ветра. 
 
Удишем само 
укус трава 
помијешан са 
ватром дана. 
 
Стежем 
конце тежњама 
у покушају 
да нађем себи стан. 
 
Дочекујем нови 
шапат ноħи –  
озвездан  
изнедриће ми сан. 
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МУЧНИНА 
 
 
Ових дана доживљавам себе 
као балсамовану бубу јеленка 
тек усељену 
у кошници пуној пчела, 
па не могу 
да се искашљем, 
да извриштим, 
да се узнесем. 
Кроз покидану утробу 
леша који дрема  
надута промаја хучи 
у лавиринту од мисли у срчи, 
па не могу 
да се згрејем, 
да се смирим,  
да се стишам. 
Хуче немири, 
роморе угријане воде,  
у брзаку безизлаза 
провидно се њишем 
И... дишем... устрептало, али – Дишем! 
 

 Препевала: Зора Русомарова Теговска 
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Зоран Пејковски 
 
 
ПИШЕМ ТИ О... 
 
 
Не пишем да боли, 
него да кажем 
да сам панично среħан, 
да од тебе 
као од несанице се бојим. 
 
Не пишем о немоħи, 
него за могуħу љубав, 
која распамеħује; 
пишем о теби, 
као o чуду које узбуђује 
до неверовања. 
 
Пишем, 
као да уздишем, 
као, 
од себе, 
испред корака одаљивања 
као могуħа грешка 
у дугој реченици 
свемогуħности.  
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ДОК ТЕ ИМА 
 
 
Кад ноħ дан постаје, 
ја знам да опет 
ħу да видим  
лице твоје. 
 
Кад ноħ дан постаје, 
ја оживим 
остатак сна, 
док те има. 
 
Кад ноħ дан постаје, 
пробуђен 
у вечности 
свог постојања, 
тамо, 
где те има. 
 
Кад дан постаје ноħ, 
моја соба освиħе 
док те има. 
 
 
 

Препевала: Зора Русомарова Теговска 
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Стела Маја Босилковска 
 
 
ПЕСНИК БЕЗ ПАПИРИЋА  
И ОЛОВКЕ ЗА ПИСАЊЕ 
 
 
данима је   
претраживао по  
џеповима сакоа 
и панталона 
 
затим је шкргутао зубима 
и заробљеним језиком 
молио да му их врате 
 
нико га није чуо 
и нико није видео 
 
кад се то претворио у кречњак 
 
причали су молери  
вртећи главом и прелазећи 
ваљком и златним шарама  
преко зидова у граду 
на којима су се 
чудом, 
преко ноћи, 
поново појављивали  
 
стихови 
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ШАПУТАЊЕ ЈАГАЊЦИМА 
 
 
Шапутали смо јагањцима 
Крај потока 
Ти - осмехом 
Као од љубави 
Ја - сузама 
Као од смеха 
  
Грлили смо шаране 
У скоку 
Ти - погледом 
Набујале жене 
Ја - рукама 
Одважног аласа 
  
А онда смо дубоком ћутњом 
Ћутали 
Ти - прстима 
Усправљајући полеглу траву 
Ја - очима 
Тражећи наш изгубљени путељак 
  
Још увек шапућемо јагањцима 
Још увек... 
Ти - радошћу 
Удате жене 
Ја - сузама 
Као од смеха 
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О ДРУГОРАЗРЕДНОСТИ 
 
 
Све друго и све друге      
Немају другоразредна осећања 
У другоразредној соби хотела 
На другом спрату 
С другим у кревету 
  
То мора да је у некој другој улици 
У неком другом граду 
У другој земљи 
На другом неком небу 
Можда и на другој планети 
  
Само су уздисаји и издисаји 
Увек први и коначни 
  
У бесконачности другоразредности 
Свега онога што ни све 
  
Оно прво не разуме 
  
Вучем свој први кревет у ону прву 
Улицу одакле крећу све друге и све друго 
  
То мора да је  
У неком другом граду 
У другој земљи 
На другом неком небу 
Можда и на другој планети 
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СЕЋАЊЕ НА НЕРЕШИВО 
 

професору, Р. Бугарском 
 
како бисте превели 
фразу "Исусово јагње" 
на језик Ескима 
уколико желите 
да упознате 
хришћанском религијом, 
питао је професор Бугарски, 
тај народ који никад у животу 
није видео јагње; 
да ли бисте рекли 
„Исусово младунче беле фоке?" 
настави он 
 
и после тридесет година 
ја не знам како бих 
превела јагње 
и да ли бих 
младунчетом беле фоке 
нити да ли бих (у песми овој) 
Исуса игде даље 
водила или преводила... 
 
јер када помислим  
на бело крзно 
и невине, умиљате очи 
 
знам да ће 
чак и Ескимима 
бити довољна 
сама представа  
о слеђеној крви...  

Превела ауторка 
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Тоде Илијевски 
 
 

ЧУВАРKА МОЈИХ СНОВА 
 

 
Нисам наиван да је заваравам 

Лепотом или мудрошћу 
Али не знам зашто управо њој 

Поверавам снове своје 
 

Оно што ће јој се допасти 
Сачуваће на безбедном месту 

Остало ће да ми врати 
Или ће да баци 

 
Допушта ми да буде моја 

Али само онолико 
Колико узме 

Од мојих снова 
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ОВО ЈЕЗЕРО И ТА ПЛАНИНА 
 
 

Једно се језеро и једна планина 
Гледају 

 
Понекад када невреме 

Донесе маглу и страшну олују 
Или када падне дубока ноћ 

Једно другог не виде 
 

Али се ово језеро и та планина 
Осећају 

 
И када је дубока ноћ 

И када је земљотрес луди 
Руке им преплетене 

А снови стопљени у један 
 
 

КАМЕН КОЈИ ГОВОРИ 
 
 

Понекад одем у планину 
На сусрет с каменом који говори 
Кад стигнем – седнем и ћутим 

Ослушкујем 
 

За пријатељима не тугуј! 
Понели су и тебе са собом! 
Остаће твоји заувек! 

И у бесконачности те препознати! 
 

Сумраком се глас гаси 
И кући корачам несигуран: 
Причаше ли он то са мном 
Или пријатељи у мени? 

 
 



75 

 

ОНА КОЈА ЈЕ ОТИШЛА ДАЛЕКО 
 
 

Она која је отишла далеко 
не ишчезава – 

Успомена која се не брише 
казна је искренима. 

 
Не увек 

Већ понекад 
Мисао добије улогу 
Одсањане стварности 

Избледеће 
И пријатељи и род 

У времену и у простору 
Само ће камени уздах остати 

 
Не сада 

Већ годинама касније 
Вратиће се она која је отишла далеко 

Као миомирис отелотворен 
 
 

Препев: Стела Маја Босилковска 
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Ристо Ѓ. Јачев 
 
 
ПОСЛЕДЊИ ТРЕНУТАК МЛАДИЋА ИЗ 
ГРАЂАНСКОГ РАТА 
 

Стојану Јачеву 
  
Ти што у грчевима сањаш 
облак босоноги 
од којег си тако посивио 
Чудна те вила покрива 
кад змије певају црквено гласом птица 
кад бичеви браздају тапан као громови 
кад извори ричу старински силно 
а ти си са црвеном ружом у устима и оку 
не гледај мрачним погледом пољем 
тавним браговима и шумама 
О белокоси младићу са перуником у недрима 
са тебе су испарила сва мора 
осушили виногради 
иструлело сено 
и букет цвећа као подсећање 
уз један извор на Кајмакчалану. 
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НОЋНЕ ОРГИЈЕ 
 
 
Заборваљен у овом злокобном мраку 
авај чемерна шумо моја 
и од ромора ситне кише 
од страха вриштим до глуво доба. 
 
И како не бик, и како не бих 
о, док недалеко одавде 
крај зелених небесних леја 
у којима се њише само бели цвет 
 
пирују луди жедни вуци 
у свечаном дану међу светом расплаканим. 
 

Препевао: Алдо Климан 
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Марина Мијаковска  
 
 
КОФЕРИ 
 
 
Хране ме малобројним ситницама: 
фотоапаратом, жвакаħим гумама, 
тинтом и бјележницом. 
Црвеним качкетом 
и црвеним балеринкама, 
џепом пуним успомена, 
слика из парка, 
сувениром из  
Рибарског Бастиона 
и црквом Матије Коровина. 
Књигом водичем, 
тесним фармерицама и капутом 
од црвеног кашмира. 
 
Хране ме жељама: 
преваљеним километрима, 
новим улицама, 
излизаним точковима 
и новим слојем 
меморије 
од  
праха. 
 
Ја сам кутија од тајни! 
Котрљај ме 
и обогати ми душу 
успоменима! 
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 КОЛИБА ТИШИНЕ 
 

Илији Ладину  
 
У колиби мог деде 
пишем песме о љубави. 
На овом мирном и мокром месту 
отсечен из вида ван буке 
у крилу тишине 
попуњавам тинтом и црним вином паучином. 
У овим 
„Песмама колиби“ 
споро време тече. 
Пролази време и вуче... 
 
А, само љубав остаје!  
 
 

Препевала ауторка 
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Иван Бачић 
 
 

СОБА 43 - ПОРЕД 
 

 
Последње што сам чуо од Ане, пре него што ме 

је оставила, било је: „Немој никада престати да 
сањаш!“  

Знам да тиме није ништа лоше мислила. Моје 
проклете маштарије и преамбициозна очекивања од 
будућности, од живота уопште, Ана је доживљавала 
као снове, и попут сваке нормалне особе, на растанку 
ми је пожелела све најбоље, али сам је ипак мрзео због 
њене последње жеље. Толико сам јој причао о својим 
сновима, да је морала да зна да су ноћне море једини 
облик у ком су ми снови долазили; све сами ужаси из 
којих сам се по неколико пута ноћима будио у агонији 
и у страху да изнова заспем. 

Поред тога што сам је мрзео јер ме је оставила 
и поред тога што сам је мрзео јер ме је проклела да 
никада не престанем да сањам, мрзео сам Ану из још 
сијасет разлога. Ипак, могло би се рећи да сам је 
највише мрзео због чињенице да ми је заувек укаљала 
42;број којим сам био опчињен и којим је могло да се 
опише моје постојање јер се буквално све у мом 
животу вртело око тог проклетог броја. Рођен сам 4. 
2.; кућа у којој сам се родио налази се на адреси 
Хермана Хесеа 42; Хесе је био 42. по реду добитник 
Нобелове награде за књижевност; био сам седмо по 
реду дете,имам 4 брата и 2 сестре, укупно постоји 
шесторо људи с којима делим родитеље, а када 
помножите 7 и 6…;моја мајка је имала 42 године када 
ме је родила; родио сам се као 42. по реду унуче деде 
по ком сам добио име; деда је имао 42 године када је 
основао адвентистичку цркву у нашој вароши и када 
се родила моја мама, а његова кћи; ја тренутно имам 
24 године и овај број није све што ми је наопако у 
животу.  
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Иако сам ја био тај чији се живот мотао око 
четрдесет двојке, Ана је била та која је приметила да 
њено име има четири словна карактера, а два слова. 
Некада ми се та околност чинила судбоносном, а онда 
се претворила у још само једну ноћну мору.  

Дакле, Ана је директни кривац што своју 
пажљиво одабрану собу сомборског студенског дома 
сада називам – соба„43-поред“. Миле, портир који је 
увек спавао на свом радном месту,било да је у питању 
дневна или ноћна смена, доживео је тај назив крајње 
хистерично. Миле је можда једини кога нисам мрзео, 
иако је проклето неподношљива особа. Некако је био 
доброћудан младић, свега годину дана старији од 
мене. Образовање га никада није интересовало па се 
након завршене средње школе учланио у политичку 
странку која му је средила посао портира у 
студентском дому. Тај портирски посао је за њега био 
идеалан. Могао је да прати спортске резултате и 
спрема тактику за своје кладионичарске листиће док је 
у паузама спавао и старао се о кључевима соба 
привлачних станарки студенског дома које су бројчано 
доминирале у односу на станаре. Објективно гледано, 
упала му је кашика  у мед; имао је све што је икада 
желео – добро плаћен посао који не изискује превелик 
напор и био је окружен лепим и младим женама. 
Веровао је да ће спавати са бар две трећине њих. 
Сматрао је себе изузетно привлачним мушкарцем. 
Ипак, није имао претераног успеха код станарки дома, 
јер је био прилична сировина. Био је  један од оних 
типова који вам се чине симпатичним све док не 
проговоре. То правило је посебно важило за жене јер 
их је увек директно их позивао на општење; никакво 
удварање, никаква предигра, никакво шармирање само 
просто: „Е, мала, вечерас сам ноћна. Менза је празна. 
Шта кажеш да ти и ја мало… опа цупа… оно… знаш?“ 
и потом би намигнуо, направио драмску паузу и 
праснуо у громогласан смех. Девојке су то схватале 
као шалу, а њему није било јасно. Увек би након 
њиховог циничног смеха и евентуалног: „Само Сањај, 
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Миле,“ избечио своје кестењасте, буљаве очи, подигао 
спојене обрве и рекао невино, готово детиње: „Што?“ 
Понеке девојке би му чак и одговорила на то питање 
са: „Не ради се то тако, Миле. Мораш да ме заведеш… 
мораш бити фин…“ и слично, али њему никада није 
било јасно шта то није било заводљиво и фино у 
његовом директном приступу. Срећом по њега, никада 
га ниједна није пријавила због узнемиравања. Знале су 
да је будала, игнорисале су га и никаква права штета 
није начињена. Миле се водио једном примитивном 
изреком коју би понављао сваки пут када бих изнео 
примедбу на његово понашање: „Не јебе леп и богат, 
него упоран! Запамти то!“ и задржао би мудар израз 
лица, мислећи да ће његова мантра неминовно донети 
успех у његовом оскудном сексуалном, али и 
емотивном животу. Ипак, знао је Миле коме може да 
предложи тако нешто, а коме не; ко би направио фрку 
поводом његових изјава, а ко не. Често је тражио 
савете од мог цимера, Давида, који је важио за 
женскароша.  

„Е, види ову, е. Како се зове, а, е?“ питао би 
Давида, иако су студенти, сваки пут када би улазили у 
дом и тражили кључеве, били дужни да му оставе 
идентификационе картице на којима су била исписана 
њихова имена. „Шта мислиш јел би ова хтела? Е, 
каква је? Јел би је и ти, Давиде, друже, а, е? Сунце ти! 
Јаој, мама!“  

Давид му никада није признао да је спавао са 
већином девојака тог студентског дома које су важиле 
за најатрактивније и поводом којих се распитивао код 
њега. Знао је да би тада постао још више нападан. 
Када боље размислим, Давид, заправо, ни са ким осим 
са мном није делио своју листу стрелаца, а на 
Милетова питања би увек одговарао са: „Не знам, 
Миле, мени се чини да је ова уфурана мало. Тешко би 
ти код ње. Она се пали на паре,“ Онда би је Миле 
етикетирао као спонзорушу и постао још више 
нападан, јер када би само једна пристала, он би 
доказао своју филозофску тезе о упорности. Давиду је 
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све то било веома смешно, док сам ја, са друге стране, 
сажаљевао сиротог Милета.   

Као што већ знатe, соба 43-поред није била у 
потпуности моја, делио сам је са Давидом.  

Моје и Давидово пријатељство ми се такође 
чинило судбоносним;због неколико ситница: прво, 
веома мали број људи може да се похвали како ми 
пријају својим присуством; ситничав сам по питању 
људских квалитета. Друго, веома мали број људи је 
спреман да слуша моје бескрајно пренемагање над 
разним непогодностима која су задесила моју судбину 
и моје биће. Давид се налазио у пресеку оба та скупа, 
иако смо се упознали сасвим случајно.  

Асоцијалан, као што већ јесам, када ми је био 
одобрен боравак у дому, посетио сам канцеларију 
управника дома, по његовом позиву. Био је то строго 
формалан разговор,који је управник обавио са свим 
будућим станарима. Питао ме је да ли већ знам ко ће 
ми бити цимер и да ли постоји нека посебна соба коју 
бих желео. Иако су све собе биле исте, баш као и све 
колеге, које ја уопште нисам познавао и нисам имао 
жељу да упознајем, мој одговор је био: „Није ми битно 
с ким ћу бити у соби, све док је та соба 42.“ Касније 
сам рекао управнику како сам проценио да је соба 42 
најисточнија соба и како волим да ме сунце изјутра 
буди; нисам хтео да улазим у детаље мог сујеверја да 
не бих због тога постао „непогодан“ за становање у 
дому; иако сумњам да би то био довољан разлог да ме 
не приме у дом, осећао сам потребу да припремим 
одбрану. Игром случаја Давид се напрасно посвађао са 
својим несуђеним цимером, па када више није имао 
избора, морао је да дели собу са мном. Испоставило се 
да је и њему, због нашег случајног пријатељства, било 
драго колико и мени.  

Давид је био један од оних типова којима је све 
полазило од руке са великом лакоћом; наука, спорт, 
жене, новац, буквално све чега се дохватио. Одрастао 
је у патријархалној породици која је дошла са Косова 
и колико год да није волео муслимане, покупио је 
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многе њихове карактеристике, посебно када је однос 
према женама у питању. Био је изузетно привлачан 
младић, горштачких црта лица, плећат, дубоког гласа 
и жене су га волеле. Волео је и он њих и због 
захваљујући свом добром изгледу и харизми могао је 
да приушти да буде са билом којом, али је ипак бирао 
само најбоље. Имао је девојку „за стално“ а у 
међувремену је кидисао са стране као пастув, што је 
донекле и био у тим годинама. С друге стране, 
прељубу је код жена сматрао смртним грехом. Једном 
приликом, док смо водили бројне квази филозофске 
разговоре, заклео се да би убио његову жену уколико 
би је неким случајем сазнао да га вара. То су неке 
„муслиманске“ црте које је Давид донео са Косова – 
склоност ка полигамији и патолошка љубомора када је 
његова жена у питању – и није волео када сам му то 
истицао, али их није ни порицао. Његове заклетву 
нисам схватао озбиљно, све до момента док нисам био 
сведок свађе између њега и његове девојке, Тамаре, 
која му је тада дошла у посету за викенд.  

Наиме, Миле је Тамари добацио нешто масно, а 
Давид је био огорчен јер се насмејала на „дебилно 
Милетово упуцавање“, како је рекао, уместо да га је 
једноставно прекорила као све друге „нормалне 
девојке“, како је опет рекао. „Шта ти имаш да 
разговараш с Милетом!? Он би јеб’о мртвог четника у 
шупаљ зуб, само да нађе неког. Нема са њим 
пријатељства! Мушко-женско пријатељство не 
постији.“ То је рекао када су ушли у собу и остатак 
дана није проговорио са њом, него је играо неку 
глупаву игру на рачунару, а ја сам из сажаљења 
забављао сироту Тамару.  

На мене никада није био љубоморан и његов 
аксиом о мушко-женском пријатељству некако није 
важио у мом случају. Претпостављам да је веровао да 
толико волим Ану да јој никада не бих учинио ништа 
нажао, а искрено –  нисам био неки женскарош. 
Мислим да ме је волео као брата. Волео сам и ја њега. 
Увек ми се нашао кад год ми је требала помоћ: када 
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ми је требало новца за Анин абортус, позајмио ми је 
на неодређено; покривао је моје одсуство са 
предавања које је тада трајало читаве недеље; склањао 
ми се са пута када сам имао мрачне периоде и 
забављао ме када је би приметио да имам потребу за 
забавом. Вукао ме је на те проклете журке где су пило 
и дрогирало до јутра. Можда највећа његова мана, коју 
никако нисам могао да прихватим, јесте то што је 
волео да експериментише са дрогама. Био је веома 
интелигента особа, али склон тој глупој одлици 
савременог света да ужива у помућивању разума. 
Никада нисам разумео тако нешто. Био је и експерт за 
рачунаре, дрогу је набављао преко интернета и плаћао 
неким виртуелним, дигиталним новцем – неким 
биткоинима, како ми је једом објаснио. Пошто ме нису 
занимали нити рачунари, нити дрога, то је све што сам 
упамтио о интернет валутама и маркетима на којима 
се анонимно и безбедно набављају разне дроге и 
којешта још. Знам још само да му је дрога стизала на 
адресу неке празне куће на другом крају Сомбора и да 
ју је он са тамошње адресе доносио једном недељно. 
Неколико пута сам ишао да подигнем те пакете који су 
били адресирани на лажно име. Преко тих црних 
интернет маркета, како ми је рекао да се зову, набавио 
је и лажнa документa. Свашта је куповао на тим 
маркетима, не умем ни да набројим сада; печурке, 
праховe за шмркање, кокаин, кристал мет, ЛСД, сто 
чуда; једино хероин никада није куповао, јер је 
говорио да веома лако изазива зависност с које се 
тешко скида. Давид је те ствари користио искључиво 
за журке и нико, сем мене, није знао да је на дрогама; 
користио их је џентлменски.  

С друге стране, имао је просек оцена 9,4, све 
испите је давао у року и ишао је редовно на сва 
предавања. Журке и оргије биле су му издувни вентил 
за напорни умни рад. Поред тога што је куповао дрогу 
на интернету, тамо је и зарађивао новац. Био је веома 
вешт у изради веб сајтова и људи су га ваљано 
плаћали за послове које би он с лакоћом изводио, а 
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бавио се и рударством – копао је руде биткоина. Не 
знам како се то ради, али знам да су ти биткоини били 
веома вредни у то време, а чак је успео да их ископа са 
мог рачунара, који није био ни упола снажан као 
његов, па сам и ја имао свој залиху од 0,6 биткоина, 
који су тада вредели близу 200 америчких долара. 
Увек сам му завидео на његовој вештини да лако и у 
свако прилици заради новац, за разлику од мене који 
сам умео само да га губим.  

Било је двадесет до три, када сам се у домском 
кревету тргнуо из најпроклетијег сна ког сам икада 
уснио. Лежао сам у леденом зноју покушавајући да 
заборавим проклети сан. Срећом, никога није било у 
близини да ме види како дрхтим и презнојавам се због 
нечег што је настало као насумични низ слика мог 
помраченог ума. Давид је био на журци, био је нечији 
рођендан, а у дому није било неопходно познавати 
особу која слави рођендан; једноставно се појавиш на 
журци, никог не занима ко си, нити одакле си дошао, 
нити да ли си донео неки поклон. Искључиво је било 
битно да умеш добро да се зезаш. Те журке су биле 
нешто попут Великог Гетсбија, само оскудније, у 
сваком погледу; домаћин није био богаташ на чији су 
сви рачун пили, већ је био бедни станар дома на чије 
су журке људи најчешће доносили пиће. 

Нисам отишао на ту журку, као ни на неколико 
претходних. Давид ми је говорио како ће ми пријати 
да упознам девојке и да ћу лакше преболети Ану када 
се спетљам, како је он говорио, са неком новом – као 
да је у питању проклети кућни љубимац, а не прва и 
једина девојка коју сам икада имао. Убеђивао сам га да 
моја меланхолија нема никакве везе са Аном, већ са 
мојом опоменом пред избацивање; једном приликом 
сам направио журку у 43-поред и музика је била 
толико гласна да је неко од комшија, а најближи је 
удаљен пола километра, позвао полицију. Нисам 
кривично одговарао због ометања јавног реда и мира, 
како ми је већ написано у званичној опомени, али ме је 
управникупозорио да уколикојош само једном будем 
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умешан у било какав инцидент, могу да спакујем своје 
ствари и идем, а још је нагласио да га се не тиче ни ако 
ћу морати неколико дана да спавам у парку док се не 
снађем. Управник није волео да град прича лоше о 
дому и његовим станарима, а када полиција посети 
дом, онда је то повод за диван у чаршији. Од онда сам 
престао да идем на журке, на које сам иначе ишао на 
Давидов наговор, а престао сам и да правим 
инциденте, на које ме иначе нико није наговарао. Моји 
такозвани инциденти су се најчешће сводили на 
прегласно пуштање музике и цинично вређање других 
станара због њихових прљавих навика.Нисам се 
никада осећао кривим због тога што се моје понашање 
сматрало непримереним. Знао сам да гласна музика не 
би била проблем да сам се жанровски уклапао у 
музички неукус других станара дома. С друге стране, 
било је неколико прљавих скотова којима су заударали 
ходници и ја сам их редовно на то подсећао.  

Био ме је страх да поново заспем. Био је то 
најгори проклети сан који сам икада доживео. Устао 
сам из кревета и пошао да се умијем. Купатило смо 
делили са собом 43, чији су станари Никола и Ћира, 
такође били на журци; они ми нису пријали колико 
Давид, али сам могао да их поднесем у кратким 
временским интервалима; често смо ујутро заједно 
пили кафу. 

Ушавши у предсобље, шутнуо сам одшкринута 
врата ормана не би ли их затворио. Мрзео сам тај 
проклети орман јер врата нису могла да се затворе још 
од када сам у љубавном заносу прислонио Ану на њих 
и малко их раздрмао; како врата, тако и Ану. Мрзео 
сам све што ме је подсећало на Ану; мрзео сам и 
мајстора који четири месеца није био у стању да 
замени проклету шарку, иако мајстор ни најмање није 
подсећао на Ану; мрзео сам и онога ко је фушерски 
направио тај орман, као и оног ко га је прибавио за 
дом – вероватно јер је то био најјефтинији проклети 
орман који се мога наћи. Све сам их одреда мрзео, 
иако сумњам да је ико од њих личио на Ану.  
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Највише од свих мрзео сам проклетника ког 
сам угледао у огледалу након што сам се умио; 
патетични, брадатиствор који је заударао на јефтин 
дуван и још јефтиније вино из тетрапака. „Дивно 
трошиш родитељску уштеђевину коју чувају још од 
када су радили у Немачкој да би се ти школовао,“ 
рекао сам му, а он ме је исмевао и понављао све што 
сам му говорио. 

Помислио сам како би било добро да се 
истуширам. Скинуо сам се, отворио врата туш кабине 
и угледао крваве флеке свуда по кабини. Никола, 
проклетник који станује у 43, нема никаквих проблема 
да општи са својом девојком у току „њених дана“ и 
они су то редовно чинили у туш кабини како не би 
прљали постељину, али зато туш кабину никада нису 
до краја опрали за собом. Мрзео сам их због тога. 
Кренуо сам да обучем доњи веш који сам претходно 
бацио на под, а онда сам и на њему приметио крв, баш 
као и на шортсу. Проклетници су овога пута радили то 
у целом купатилу и ништа нису почистили за собом. 
Бацио сам шортс и гаће у туш кабину, опрао плочице 
јаким, топлим млазом воде, није ми падало на памет да 
то дирам својим рукама, а потом сам пустио воду да 
тече и тако наг рибао остатак купатила чистим 
Николиним пешкиром ког сам извадио из његовог 
ормана. Спавање није била опција. Завршио сам 
рибање након сат времена и све што ми је преостало 
било је да се вратим у кревет.  

На путу до кревета још једном сам шутнуо 
проклети орман. Помислио сам како би било одлично 
да врата отпадну; онда бисмо од њих могли да 
направимо трпезаријски сто. Он би нам добро дошао 
пошто смо јели на радном столу; на том столу смо 
радили све, осим онога што би требало; посебно када 
је Ана долазила; претпостављам да придев „радни“ не 
стоји због тога уз њега, већ зато што би на њему 
требало да се обављају одређени послови. Најкраће 
речено – мрзео сам тај сто. Иначе, уколико некога 
занима, кували смо и јелиу собама јер студентска 
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менза није радила због неког глупог неспоразума на 
нивоу Владе; управник је тражио један број 
запослених, а они су тврдили да је то превише, па су 
предложили дупло мање радника, што је управник 
сматрао бесмисленим и безобразним па су се 
преговори отегли у недоглед. Тако је најсавременије 
опремљена студентска менза у земљи зјапила празна, 
годинама.  

Сео сам на кревет и запалио смрдљиву 
цигарету. Занимљиво је како цигарете које носе име по 
најпознатијем детективу са великог платна могу да 
буду толико очајног квалитета, док је код њега све 
врхунско и модерно; претпостављам да би адекватнији 
назив за те проклете цигарете био – Полицајац са 
Петловог брда; али би то било исувише дугачко и не 
би могло да стане на кутију. Штета, јер подједнако 
заударају као и та смрдљива серија. 

Сигурно је прошло два месеца од када сам 
последњи пут изашао из собе. Нисам отишао ни на 
једно предавање, нити на један испит, нигде. Давид ми 
је из продавнице доносио све што ми је било 
неопходно. Користио је платну картицу мог банковног 
рачуна на који су ми родитељи седмично уплаћивали 
неку мизерну суму новца, али сасвим довољну да нас 
све остави у беди; како њих код куће, тако мене у 
Сомбору. Да будем искрен – последње две недеље не 
бих излазио чак и да нисам у оваквом мизерном стању 
јер је нападало бар метар снега, а ако ишта мрзим, 
када иначе не мрзим, онда је то снег.Грејање у соби 
43-поред било је одврнуто до краја. Било ми је топло и 
могао сам неспокојно да се кријем у сопственој 
мизерији.  

Седео сампотпуно наг, потпуно сâм у потпуном 
мраку и потпуној тишини, опкољен потпуно 
смрдљивим димом и размишљао о потпуно проклетом 
сну, иако то није било на мојој листи жеља. 
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*** 
Иста ова проклета соба. Журка је у четрдесет 

тројци. Давид се још није придружио журци. У соби 
је. Везује кравату. Изненада је почео формално да се 
облачи; обично је носио фармерке и памучне мајице, а 
у баш свечаним приликама носио је џемпере.  

Чудно, помислим. 
Ја се такође спремам за журку. Отварам 

врата ормана која су у сну исправна. А у орману, 
уредно смештена, поред мојих кратких мајица – 
одсечена Анина глава!? 

Очи су отворене. Плава боја њених рожњача је 
испијена. Гледа ме као проклети Каравађо, са 
проклето језиве слике.  

Затварам орман надајући се да ће глава да 
нестане исто тако мистериозно како се ту и 
појавила.  

Гледам Давида.Он се још увек пати са својом 
краватом. Његова глава је погнута. 

Поново отварам врата ормана. Брзо! 
Проклета глава је још увек ту. 

У дну ормана налази се моја путна торба. 
Умотавам главу у прву мајицу коју сам нашао, 
сакривајући је иза врата ормана од Давидовог 
погледа, али и од сопственог. Чудим се како ми није 
припало мука. Глава је хладна и тврда. Умотавам је у 
два велика пешкира, плашећи се да се мајица случајно 
не одмота.Надам се да су улазна врата закључана јер 
уколико би неко сада бануо на њих, имао би шта да 
види. Пакујем проклету главу у торбу. Тешка је. Ко би 
рекао да један процентуално безначајан део тела 
може да буде толико тежак?Облачим јакну, узимам 
торбу и саопштавам Давиду да хитно морам 
дапођем. Кажем му да нешто није у реду са Аном, али 
да није опет трудна и да није у питању још један 
абортус. Питао ме је да ли ми треба нека помоћ. 
Одбио сам и љубазно му се захвалио рекавши да није 
ништа страшно, али да ипак не могу да останем. 
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Миле ми се подсмева док му дајем кључ. „43-
поред, а? Са леве или са десне стране?“ Овога пута 
одбијам да му објашњавам како је 43-поред прва соба 
у низу и да не постоји десно од 43-поред: у журби сам, 
имам две главе у торби, а једна од њих не припада 
мени. 

Идем ка аутобуској станици. У костима 
осећам напетост Раскољникова, с тим што постоји 
битна разлика у околностима – он је сличну напетост 
осетио када је носио секиру, а ја главу; он је кренуо да 
убије бабу, а ја нисам никог убио; или се бар надам да 
је тако.  

Сви ме гледају. Мислим да сви знају шта имам 
у торби. Проклета торба, требало је да узмем мању. 
Чини ми се да се глава котрља с једног краја торбе на 
други при сваком мом кораку. Најрадије бих је сада 
зафрљачио у проклети контејнер, али има толико 
људи, неко ће ме сигурно запамтити. Шта кад се 
мачке, пацови и други стрвинари дочепају садржине 
торбе? Шта ако она допадне неком несретнику који 
се храни у контејнеру; популарном српском столу. 
Неко ће се сигурно сетити да сам је ја бацио. 
Упадљив сам. Изгледам као проклети Робинзон са 
овом брадом; тако ме је Ана називала сваки пут када 
би ми иоле порасла брада. А, ако сам ишта,мимо 
снега,мрзео, када иначе нисам мрзео, мрзео сам да се 
бријем. Шта да радим с овом проклетом главом?  

 
*** 

Одједном сам се нашао у свом родном месту. 
Препознајем га по овим огавним зградуринама које су 
изграђене у време комунизма; без трунке естетике, 
стила и грађевинских дозвола. Торба је и даље ту, а 
када сам је продрмао, схватио сам да је и глава, она 
што није моја, и даље у торби. Шта да радим? Нигде 
живе душе; у овом граду, назовимо га тако, никада 
никога не можете срести. Схватам да је то заправо 
добра околност. Сада коначно могу да се решим 
торбе. Нежно спуштам торбу поред прве клупе 
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испред низа ружних зграда. Напуштам торбу лагано, 
ходајући, иако имам највећи порив за трчањем који 
сам икада имао.  

Одједном је се створило мноштво људи. 
Убеђен сам да сви могу да примете мој грч.  

„Ако потрчим, сигурно ће знати да сам ја 
оставио торбу. Сад је готово. Надај се само да те 
нико није видео. О како сам несмотрен. Како сам 
могао само тако да оставим торбу. Проклет да сам. 
Требало је да је сакријем негде. Овако ће је брже наћи 
и отворити и онда сам проклето печен. Да сам је 
којим случајем оставио у контејнеру, можда би 
прошли дани пре него што би је нашли и открили њену 
садржину, а за то време могао бих бити негде у неком 
Казахстану и невино чувати нечије козе, јер низашта 
друго нисам способан.“ 

У сусрет ми иде Анин стриц. „Откуд он 
сад!Од свих људи! О, Боже! Шта ми се то дешава!?“ 
Од кад се све ово десило, по први пут осећам кривицу, 
али не зато што сам очигледно обезглавио Ану, иако 
се тога још очигледније не сећам, него зато што сам 
повредио њеног стрица, чика Станка. Он је једини 
нормалан човек у њиховој породици. „Побогу, шта 
сам урадио том човеку!?“ Он је заиста волео Ану. 
Волео је и мене, али не толико, наравно; нико то од 
њега није ни очекивао. Верујем да је ме је волео само 
зато што сам волео његову мезимицу и био сам добар 
према њој. Често нас је водио којекуда. Живео је сам 
и није имао много пријатеља које би могао да води на 
излете па је водио нас двоје, који нисмо имали 
средстава да самостално негде отпутујемо. Диван 
један човек, заиста. И образован, пре свега. Инжењер 
машинства, али велики љубитељ књижевности. 
Поклонио ми је Сеобе Црњанског. Изгледа ћу и ја 
морати пут Русије, као и сви други грешни Срби. 
Само да пре тога некако преживим овај сусрет. Грче 
ми се мишићи. Познао ме је! Побогу. Осећам кап зноја 
како ми клизи низ ребра.  
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Рукујемо се. Тужан је. Није ми испричао 
ниједан виц. Увек ми исприча виц када се сретнемо. 
Можда зна. Пита ме да ли хоћу да пођем са њим. 
Хоћу, иако не знам куда. Хоћу, само што даље од ове 
проклете торбе. Не могу да верујем да стојимо поред 
проклете торбе. Мислио сам да сам прешао бар 5 
километара од када сам спустио торбу, а у ствари се 
нисам ни помакао.  

Полазимо, а Станко ми каже: „Заборавио си 
своју торбу.“  

„Откуд зна да је моја!?“ питам се. Узимам је 
и захваљујем му се. Шта ћу друго!? Идем за Станком, 
а видно поље ми се сужава. Видим само његове стопе. 
Све остало прекрио је мрак.  

 
*** 

Идемо уз брег, ка Анином дому који се налази 
на крају вароши и у ком је она живела са родитељима 
и двојицом браће. Ћутимо све време. Станко је за 
корак испред мене. Чини ми се да жури некуд.  

„Зашто сада проклето жури када су ми ноге 
проклето тешке? Овај човек никада не жури!“ 

На путу до Анине куће налази се гробље. 
„Гробљу никада краја,“ мислим. Чини ми се да ходамо 
сатима. Улазимо на последњу капију гробља!? 
Прошли смо поред гроба мог деде, чије сам био 42. 
унуче. „Али, он није сахрањен на овом гробљу!“ 
помислим. Све је некако чудно, али и даље не схватам 
да сањам.  

Застали смо поред једног гроба. Изнад њега се 
уздиже неки прастари надгробни споменик. Чини ми 
се као да ј из деветнаестог века; некако је мали. 
Плоча јеиспрана и искрзана корозијом. Гробница је 
такође мала, као дечја. Питам се ко би то могао 
бити и зашто ме је Станко побогу ту довео.  

„Ана,“ читам на споменику. 
„Овде лежи тело нашег детета које је неки 

манијак исекао на 43 комада. Нашли смо све осим 
главе.“ 
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„Какав одвратан епитаф,“ мислим. „Шта!? 
Како!? Али ја сам главу нашао јутрос!? 43!? Шта!? 
Све осим главе!? Боже, шта је ово!? Читам епитаф 
још једном и толико ме нервира да почињем да 
осетим ударце срца о ребра.“  

Стискам ремене торбе, као да ће неко да ми је 
отме. „Само да не тражи од мене да отворим 
проклету торбу,“ мислим. „Али он не може да зна 
шта се у торби налази. Понашај се природно! Али 
како да се понашам природно када имам Анину главу у 
торби и стојим поред њеног гроба у ком се налазе 42 
комада њеног тела на које ју је неки манијак исекао, и 
по свему судећи тај манијак сам управо ја!?“ 

Станко клечи и тужно гледа у још тужнији 
споменик. Колена су му дубоко усидрена у меку жуту 
земљу. Станко се уздиже и упире поглед ка мени. Не 
говори ништа, али из очију му видим како зна да сам 
ја одговоран за све. Тело му се грби. Он стари у једном 
трену. Сада има 80 година, најмање.  

„Шта сам урадио том несретном човеку!?“ 
мислим се. Загледам се у споменик и не могу да верујем 
да Ане заиста више нема. Истина је да сам је замрзео, 
али никада нисам ни помислио да бих био у стању да 
учиним овако нешто. „Шта је то са мном!? Зар сам 
се помирио са тиме да сам убица!? Али, ја не знам да 
сам то учинио. Ипак, 43 комада, без главе то је… Не, 
ја нисам у стању да учиним тако нешто. Ипак, све 
говори да… Не! Поричем све!“ 

„Ко ли је то могао да учини нашем Анђелу?“ 
Станко изненада проговори и трже ме из 
размишљања. Гледам га и не могу ништа да кажем. И 
даље размишљам о томе да Ане једноставно нема и 
питам се како је то могуће. Прожима ме чудан осећај 
кривице и кајања, иако не могу да тврдим да сам крив 
за било шта. Осећам се као Хитлер који није извршио 
самоубиство, доживео је дубоку старост и запатио 
је Алцхајемера. 

Станко гледа у моју торбу, па ме гледа у очи. 
Чини ми се како оне одају мој страх и скрећем поглед 
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ка споменику. „Ана,“ читам још једном у себи. 
Стомак ми трепери.  

„Каква је ово проклета игра!? Неко покушава 
грубо да се нашали са мном. И ова глава у торби је 
само нека маска, потпуно лажна, као и овај лажни 
споменик, као и овај лажни осамдесетогодишњи 
Станко, као и ово лажно, дугачко, предугачко гробље, 
све је лажно. Све је то нека игра. То Ана покушава да 
ми напакости што сам је наговорио на абортус. 
Никада ја то нисам хтео. Никада нисам хтео да 
убијем сопствено дете. Никада. Али, нисам ни хтео да 
њени родитељи икада приђу том детету. Они су 
проклето луди. Упропастили би то дете као што су 
упропастили њену браћу. Ана је донекле нормална јер 
је запостављена. Када имаш тако луде родитеље 
најбоље што може да ти се деси јесте да те 
запоставе јер си женско. Можда су ми они 
напакостили. Има да истресем ову проклету главу 
пред лажног Станка па нек је закопа у овај лажни 
гроб. Доста ми је ове проклете игре. Нисте у праву! 
Мени је једнако тешко било због тог абортуса, не 
само Ани. Проклети да сте сви. Отварам торбу из ње 
излази мрак. 

 
*** 

Одједном се налазим у некој проклето белој 
просторији, као у филму Матрикс. Светла ме бију са 
свих страна. Још увек држим торбу у рукама. Станка 
више нема. Нема никог. Само проклете неонске 
сијалице свуда. Окрећем се око себе и схватам да сам 
у мензи. Видим кухињске елементе. „Привикавам се на 
светло“, помислим. На средини те просторије видим 
велики сто од прохрома. Светлост се одбија од њега, 
али се мој вид лагано привикава и на то. Неко месо се 
налази на њему. „Није ваљда да је менза коначно 
почела да ради?!“ Прилазим столу.  

То „месо“ је Анино тело, исечено на 42 комада. 
Неко је то урадио веома пажљиво. Сви делови су 
правилно исечени. Постоји 21 симетричан пар Аниних 
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делова и један који се није дао преполовити.Отварам 
торбу, 43. део је и даље у торби. 

„Ово сам дефинитивно био ја,“ мислим. 
„Ником другом не би пало на памет да тело исече на 
42 дела. Забројао сам се код главе. Зато сам је понео 
са собом у проклету собу. Колико год сам волео 42, 
толико сам мрзео 43 и 41 јер су само један број од 
савршенства. 

Како то да још увек нико није приметио!? 
Лако! Ко још улази у мензу!? Ова проклета менза 
никада неће прорадити и једино месо које ће овде 
бити спремљено је Анетина. Шта сада да радим!? 
Побећи ћу, али где!? Падам у несвест. Мрак. 

 
*** 

Будим се у далекој будућности. Некако сам 
стар. Имам посао; породицу. Узимам неку 
актенташну и полазим некуд, у мрак. 

 
*** 

Схватам да сам у Сомбору. Дрвеће испред 
дома је високо, а крошња је густа и зелена. Поред 
дома налази се нека скела. Реновирају дом. Осећам 
потребу да уђем, али одбијам. Миле ме је видео, 
познао и излази напоље да ме поздрави.  

„43 поред!?“ смеје се.  
Баш је остарио, али му је осмех исти. Носи 

бркове. Смешни су. 
„Да,“ узвраћам осмех и поздрав. 
„Реновирају твоју собу,“ каже Миле. „Нико у 

њу није улазио још од када си се иселио. Мисле да је 
уклета. Довели су неке мајсторе да истерају ђаволе из 
ње.“ 

„Шта прича ова будала!?“ мислим. Одједном 
схватам да сам 43 комада Аниног тела ставио у 
тегле са формалином и закопао у под собе 43 поред. 
„Проваљен сам!“ 
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Питам Милета да ли могу да посетим собу, да 
је видим још једном пре него што је реновирају. Он ми 
даје кључеве и смешка се. Мрзим га због тога.  

Размишљам зашто би та соба била уклета. 
Како би било ко могао да зна? Све је одрађено 
савршено. Само је Давид знао. Набавио ми је 
формалин на црном интернет тржишту, делове смо 
неприметно пренели из мензе, која по свему судећи 
још увек не ради, и закопали између пода и бетона, и 
фино ушушкали у стаклену вуну која је служила као 
изолација. Из неког разлога размак између ламината и 
плоче био је позамашан. Ваљда због грејања, 
изолације, шта ти ја већ знам!? 

Улазим у собу, а она није ни налик каква је 
некада била. Улаз у купатило је зазидан, а направили 
су ново у самој соби, које се сада налази на месту где 
је некада био прозор. Отварам врата тог новог 
купатила. У њему се налази огромна када до које се 
долази степеницама, укупно има 5 великих степеника. 
Пењем се. Када је пуна неке црвене течности, а у њој 
плутају делови Аниног тела, као да су сада, свеже 
одсечени.  

Куд сам и долазио!? Није ни чудо што мисле да 
је соба уклета. Проваљен сам. Ово је била замка коју 
су ми спремали годинама. Коначно ме имају, сада, 
када сам мислио да ме никада неће ухватити, када 
сам мислио да су сви заборавили, да је све решено. Сви 
су мислили да је Ана нестала и да је никада нису 
нашли.. Неки су тврдили да су је видели како је 
скочила у Дунав. Готово је са мном. 

Завлачим руку у каду и муљам по деловима 
Аниног тела. Свежи су. Можда то и није Ана!? 
Наравно да није. И оне тегле у поду, све је то 
измишљотина. То се никада није десило. Све је то 
једна велика будалаштина. Шта је то са мном!? 

Будим се! 
Мрак. 
„Зар ико нормалан може да сања овако 

нешто!?“ мислим док седим проклето наг у соби 43-
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поред, након што сам неколико пута провртео читав 
сан по глави.  

Чујем неку активност у соби 43. Мора да је 
Никола дошао да још једанпут упрља купатило. 
Облачим чист доњи веш и чист шортс. Хоћу да их 
прекинем у пола посла и да им натрљам мој прљави, 
крвави шортс на носеве.  

Улазим у туш кабину, који више није крвав већ 
само мокар, али ћу их ипак треснути њиме по глави. 
Треснућу их и гаћама. Отварам врата собе 43 и у њој 
затичем Николу и Ћиру. Мртви пијани су. Смеју се 
као луди и није им јасно зашто држим гаће и шортс у 
рукама. У себи водим жесток дијалог  са Николом док 
у стварности стојим и држим гаће и шортс немо 
пиљећи у њих двојицу и вероватно изгледам као 
највећи дебил.  

Никола се прибрао и испричао ми како је журка 
била фантастична, али су морали да је прекину јер је 
дошла полиција.  

Никада ми није било јасно како за сваку 
проклету журку могу да кажу да је фантастична када 
су све исте. Гласна турбо фолк музика и мноштво 
алкохола. Велика већина их се ујутро и не сећа шта се 
догодило на журци. Баш као што се ја у сну нисам 
сећао како сам убио Ану. 

„Мајке ти, јесте ли ти и твоја драга опет у 
кабини…?“ коначно сам смогао снаге да проговорим.  

„Брате, она је отишла кући за викенд,“ рече 
Никола. 

Ћира ме је гледао озбиљно читавих десет 
секунди а онда је опет праснуо у смех. „Какав си ти 
болесник!“ обраћао се Николи. „Ладно на црвено! Па 
стрпи се недељу дана!“  

„Где је Давид?“ питао сам.  
Слегнули су раменима а идућег момента сам 

чуо Давида како покушава да откључа 43-поред.  
„Откључано је!“ јављам Давиду који има 

потешкоће са кључем јер га опијати очигледно још 
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увек нису попустили. Набавио је неке опаке печурке за 
овај викенд. 

„Ти ниси закључао!? Немој ме зезати?“ рече 
Никола и цинично погледа у Ћиру, а потом праснуше 
у смех. „Зар није Ана требало да дође данас? Да ли је 
могуће да Ана спава у оној соби, а ти ниси закључао? 
Човек закључава врата и када једе, да нико не види 
шта једе. Постао си егзибициониста? Можда сте ти и 
Ана радили нешто под тушем, па си решио да свалиш 
на мене. Срам те било имаш сто година а лажеш!“ 

„Изгубио сам кључ. Ана није требало да дође, 
Ана и ја нисмо заједно већ више од два месеца. Не 
лупетај!“ 

„Господин савршени је изгубио кључ. Како се 
то десило!?“  

Давид коначно улази. 
„Јеботе што не кажеш да је откључано?!“ 

Стојао је држећи се за врата ормана. 
„Пази на та врата, одвалићеш их!“  
„Јеботе каква лудница! Штета што је мурија 

дошла. Направили су озбиљну фрку. Десило се неко 
срање у мензи. Тамо је полиција, хитна…“ није успео 
да заврши реченицу – треснуо је о под након што су се 
одвалила проклета врата, а потом је устао са пода као 
опарен и забезекнут гледао у њега.  

Заљуљавши орман, истресао је из њега 
одсечену Анину главу, која је пала право пред његов 
нос. Након што је у скоку био на ногама, подигао је 
главу ухвативши јелевом руком за косу, гледао ме је 
дрхтећи од страха, а Анина глава ме је гледала као 
проклети Каравађо. 

„Проклетници!“ викнуо је Давид и испустио 
главу на под. Чуло се као када испустите мокар 
пешкир.  

Мислим да није био сигуран да ли се трипује 
или је то права глава. Печурке су га и даље радиле и 
наравно, само сам ја знао да је на њима. 

Како сам касније на суђењу сазнао, ја сам био 
на тим печуркама када сам исекао Ану на 42 комада у 
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напуштеној мензи. Заиста су сви знали да ће доћи тог 
дана, а ја сам под дејством печурака доживео 
краткотрајну амнезију.  

Ана је тог 4.2. требало да дође да се помиримо 
да буде мој поклон за рођендан. Ја сам био нервозан и 
на Давидову препоруку узео печурку, да се опустим. 
Почео сам да трипујем и када је Ана дошла мислио 
сам да је део трипа као и већина људи у мојој соби, у 
којој осим Давида није било никог другог. Као што 
смо то увек радили када је соба била заузета, одлучили 
смо да водимо љубав у мензи. У пола чина, убедио сам 
себе да трипујем и одлучио сам да прекинем све тако 
што ћу је исећи на комаде. Када сам изашао из мензе 
Миле је спавао, а на путу до собе нисам никога срео. 
Соба је такође била празна када сам се вратио. 
Истуширао сам се, крваву одећу сам спаковао у торбу, 
нож из мензе којим сам искасапио Ану ставио сам под 
мадрац и легао да спавам. Нисам закључао јер сам 
кључ оставио у мензи; он је био један од доказа 
искоришћен против мене, иако сам све признао, када 
сам се присетио проклетог трипа.  

Несретни Миле је био тај који је нашао 
искомадано Анино тело на прохромском столу мензе. 
Након три године пошло му је за руком да заведе неку 
од станарки дома. Замислите, неко је пао не његове 
форе. Миле и његова пратиља отишли су у мензу и 
имали су шта да виде. Позвали су полицију, а остатак 
приче знате.  

Давид је признао да је набављао дрогу преко 
интернета и да ми је дао проклете печурке. Жестоко га 
је гризла савест због свега. Осуђен је на 7 година, док 
сам ја осуђен на максималних 40 година затвора. 
Ћелија у којој сам написао ово опроштајно писмо се 
налази под редним бројем 42. Данас је 4.2. и попићу 42 
таблете бенседина, па шта буде.  

Мрак.  
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Mиљена Дрндар 
 
 

ЗАШИВАЊЕ ОБЛАКА 
 

 
Тај одлазак посебно памтим. Јер сам се 

страховито и необјашњиво  бојала. Нико ме није 
тешио, јер никоме нисам о томе ни причала, оденута 
надом и додатним страхом да не изазовем несрећу ако 
о свом страху говорим. Испратила сам га зато 
достојанствено уздржана, како то приличи жени 
витеза какав је Богдан био. Рекла сам тихо благослов 
док га љубих у груди а он мени чело, изговорила 
молитву док је напуштао капије града, молитва је била 
нечујна а и да сам је гласно изговарала не би се чула 
од топота коња, звецкања оклопа, визира и сабљи, и 
звона са цркве која су им звонила у част, на срећу и 
спасење. Отрчала сам на донжон кулу да у миру 
гледам како силазе низ пут и спустивши се најзад крај 
Ибра одлазе његовом долином у неизвесност. Бојала 
сам се непријатеља за кога се говорило да је храбар, 
бројан, суров и непредвидив. И који је све чешће 
упадао у српске земље. Овај пут кнез Лазар позвао је 
све великаше, мог Богдана међу њима, као и увек 
храброг, племенитог, христољубивог, са добро 
обученим и вештим витезовима.  Бојала сам се 
непријатеља, али и нечег чему нисам налазила узрок. 
У дну душе знала сам да ће се вратити. И зато је тај 
страх био потмуо и другачији.  

Вести о победи на Плочнику стигле су дан пре 
Богдана. Донео их је гласник, соколар Вид, послат да 
што пре стигне у двор. Турска војска је побеђена и 
разбијена, наши губитци нису били превелики, а како 
нам је описао ток након боја- непријатеља још увек 
гоне на исток и југ. Сада смо све чинили да дочекамо 
господара и војску. Говорила сам шта да раде, весела, 
у нестрпљивом ишчекивању да и наш дом и цео град 
заблиста пред ногама победника. Још ненавикла да у 



105 

 

Богдановом одсуству управљам, још увек невешта у 
издавању наређења и несигурна у себе, трудила сам се 
да бар оставим утисак одлучне господареве жене. 
Богданова мајка Теодора већ два месеца била је  
везана за постељу, притиснута боловима у стомаку 
којима лека нисмо налазили колико год се трудили, и 
на њу нисам могла да рачунам. Игуман и монаси 
напустили су манастир када је војска одлазила и 
дошли у град где су били сигурнији а ја мирнији, и 
сада чине све да утврђење добије оплемењен изглед. 
Игуман је ослонац мом неискуству и помаже ми јер 
зна шта и како треба. На вест о победи, жене и деца из 
подграђа почеше се полако враћати својим кућама, а у 
знак захвалности  долазе и нуде услуге. Чисте град и 
доносе са ливада цвеће да оките бедеме. У пекари пеку 
слатке медене пшеничне хлебове, наредила сам данас 
да их свима поделе. И сутра када јунаци стигну. И 
медовину ће добити када господар уђе у град. Од 
јутрос се у пекари пече месо и припрема храна за 
долазак витезова. Велика трпезарија чека спремна. 
Славиће се. 

А ја само мислим када ћу их угледати на путу, 
и мало мало трчим на донжон да погледам иду ли, не 
желим да ми то нико јави, желим да их видим сама, 
трчим и гледам крајњу тачку хоризонта. Када никога 
не видим,  одлазим у нашу одају, узимам чешаљ који 
ми је је Богдан поклонио, онда када су долазили 
дубровачки трговци,  па чешљам косу јако и 
нестрпљиво по ко зна који пут, и стављам дугу 
мараму, причврстим је сребрним округлим прстеном 
који стављам на врх главе. Умивам се и испирам уста 
водом у коју сам потопила каранфилић. Па опет 
журим на кулу.  

Видела сам их! Нису били на хоризонту, али 
били су довољно далеко да слатко дуго и са 
ишчекивањем онога што извесно долази  гледам како 
пристижу. Груди ми се надимају и дах ми је кратак као 
да трчим. У тој радости захвалих Богу јер је колона 
долазећих била готово исто тако дуга као и када је 
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одлазила, губитци су, баш како је рекао Југ, били 
мали. Оклопници су јахали на коњима, за њима ходала 
пешадија. На Сребрнокрилом, на челу, јахао је Богдан. 
Крај њега витез кога из даљине нисам препознавала. 
Одвојили су се од реке и кренули горе ка граду. Из 
подградја већ су им махале жене и деца жељна очева. 
Црквена звона почеше да звоне у знак дочека 
победника. У знак божје радости, у славу живота. 
Лице мога Богдана могла сам већ да назрем, јахао је 
чудно ганут, задовољан а опет као да је нешто 
изгубио. Није гледао ка кули на којој ме увек бар 
једном види пре него стрчим доле. Застала сам зато 
мало дуже него обично. Није погледао. Причао је. Са 
оним витезом кога нисам препознавала. И ја брзо 
почех да трчим доле, да га дочекам када уђе у град. 

 
*** 

Када сам се пробудила био је још увек мрак. 
Дођох до прозора, у даљини, на хоризонту црвенио се 
обрис зоре. Ухватих се за стомак, са надом, као и 
свакога месеца. Као да шакама могу да задржим плод 
ако се уопште зачео у мени. Град је спавао, спазих 
само како две сенке улазе у пекару са по две вреће у 
рукама. Ускоро ће почети служба а желела сам да у 
цркви будем пре свих, у миру. Облачим се нечујно, и 
бацам поглед на уснулог Богдана. Спава спокојно и 
мене плави талас љубави и жеља да га пробудим 
пољупцима, али уместо тога чешљам косу још једном 
излазим у мрак јутра. 

Клечим и молим се. Не видим никога и не 
гледам око себе. Ипак, осећам погледе заривене у моја 
леђа, или ми се то само чини питам се. Помисао на то 
одвраћа ми мисли од молитве. Подижем главу, 
прелазим по лицима док глас оца Симеона лебди 
ношен тамјаном свуда унаоколо. И она је ту. Јелена. 
Погледи нам се срећу и смеши ми се. Од како је дошла 
није ме погледала другачије, увек ми се смеши. И ја се 
насмешим њој. Иако не знам зашто. Иако ми се не 
смеши. 
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Сами Бог зна да од како је у Град крочила 
ништа није било исто. Наизглед све је било сасвим 
непромењено у нашој устаљености, обичајима 
свакодневице, свему што смо радили до тада, тај 
уједначени ритам у Тврђави и изван ње, наши обеди, 
лов, трговци који долазе и одлазе, звона која звоне, 
молитве које се поје, деца која трче, хлеб који се пече, 
ковачница која кује, коже које се штаве, коњи који 
ржу, све је то изгледало исто. А опет, моје очи свуда 
су виделе само њу. Од тренутка када је крај Богдана 
ујахала у град, видела сам је у сваком углу града, у 
свакој соби, сваком јелу, свакој радњи, видела сам је 
са бедема, у реци, у дрвећу. И увек би ми се 
насмешила. И нисам знала шта ћу с тим осмехом, осим 
да узвратим својим.  

 
(одломак из романа у рукопису)  
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Светозар Цветковић 
 
 

СЛОВО О ГЛУМЦУ 
 
 

Клоним се мистификације овог позива, који 
самом својом појавом мистификован. Човек у некој 
улози. Не он већ неко други, Представљање без 
повода, професија која се опире томе да то буде већ 
вековима.  

Сам третман ове теме за коју сам животом везан 
већ мистификује оно што не желим, већ ставља вео 
зачудности над људима који и вечерас и наредних пар 
дана излазе пред Вас и по ко зна који пут изговарају 
своје унапред научене текстове не би ли нам пренели 
своју поруку коју својим бићем, телом, душом и 
емоцијом носе у себи са жељом да их се разуме, да 
нам се, вам се допадну. 

Прилично рогобатно. 
Допада ли вам се овај глумац? А она глумица? 

Мени је јако лепа! 
А глумац ми је онако… 
По мом осећању једно само у низу паушалних и 

некад увредљивих наклапања. О допадању. 
Допада ми се неко вино, јело, архитектура неког 

града. Али глумац? 
А тек глумица? 
Лепотица!!! Да ли је то некад довољно за бити 

глумац, глумица? Некад… 
Својим сам млађим колегама, који некако тек 

куцају на врата ове професије, неретко говорио и 
заступао теорију да свако може бити глумац. Свако! Е 
сад, питање је какав… 

Својим сам професорима а по свом школовању 
генерално замерио уобличавање глумачке школе у 
академију, факултет, високо образовање. Може да, али 
и не мора. Није ли глумцу довољан само талент, 



112 

 

способност, мистична способност коју већина 
пролазника на улици нема. 

Љуба Тадић, хоћу да верујем да се сви сећамо 
ко је он, је говорио – глума ти је ко занат обућарски, и 
сад то научиш, па онда имаш обућара који направи 
дивне ципеле и другог који направи готово исте, ал' 
код оног првог те жуља да не можеш да корачаш, а ове 
друге ти легну на ногу, ко рукавица. Питање на каквог 
си обућара налетео. 

Или ког си глумца гледао. Исти костим, исти 
стас, исти текст – а све друго… Глумац. 

А тек глумице. 
Себично држим да су то две одвојене 

професије, два различита животна пута, две атмосфере 
на истој планети – глумачкој. 

Глумац ужива слободу, као млад је бунтован, 
као зрео креативан, као стар добија на свему, лепоти, 
вредности, посебности, тајновитости своје 
вредности… 

Глумица се одриче! Свега што глумац може, 
њој се не да. Као младу је нападају: редитељи, старији 
глумци, младе колеге, старије колегинице, њене молбе 
се проглашавају за хирове, њени успеси се одбијају на 
лепоту, неуспеси такође на исту ту лепоту. У зрелости 
за њу нема улога осим тетки, дадиља и за филм је 
неинтересантна. У старости све што глумац добија, 
она глумица губи. Играти времешне госпође, добре 
баке, вештице – увредљиво је за дуготрајни раскошан 
таленат 

Глумац је слобода 
Глумица је одрицање 
Од живота. 
Ропство жељене слободе. 
Па ипак, лепо нам је. Живимо за тај тренутак 

личне креативности која опстаје у тренутку на сцени, 
у неком мраку који чека своје светло. 
Да се у њему препознамо. 

У свом нарученом а добровољно прихваћеном 
„Слову о глумцу“, које сад пред вама изговарам, ипак 
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морам кроз збиљу скренути пажњу на највредније у 
глумцу. А то је биће. Једно тако обично, тако дивно, 
тако осетљиво – живо биће. Биће живо као свако од 
вас, људско биће које се јутром буди нервозно и 
поспано, то биће које се бори за своје место под 
сунцем или рефлектором свеједно, оно биће које има 
своје продужено детињство дечје игре на сцени, биће 
које воли и чезне за обостраном љубављу, оно које 
болује од свих дечјих и других болести, оно биће које 
воли и није имуно на лепо, које живи и жели да траје, 
а које неминовно нестаје, одлази у таму уметности 
заборава какво је у бити позориште.  

Нећемо се вечерас а ни ових дана сетити баш 
свих тих у нас препознатљивих људских судбина 
глумаца и глумица који су прошли кроз наше 
детињство, младост, животе, а који су мени себично и 
дакако свима Вама некако учинили ове узбуркане 
животе лепшим. Наравно да ћемо логично мислити на 
наше бледо сећање које нам остављају замућени 
снимци Миливоја Живановића и неке игре које више 
нема, која нам збиља оставља мистерију у схватању 
позоришта, помислићемо на јединствене Љубу Тадића, 
Радета Марковића, Оливеру, Невенку, Ђурђију, 
Љубинку Бобић, Мишу Жутића, Марка Тодоровића, 
Бобишу Ђурића, Мију Алексића, Љубишу Јовановића, 
Ајваза, Николу Симића, Ташка, Булета, Бардолфа, 
Рашу, Тасу, Ксенију Јовановић, Бају Бачића, 
Радмиловића, Ружицу, Јосифа Татића, ах боже мој на 
Бору Тодоровића, па Петра Краља, па онда Ђузу, Ђузу 
и опет Ђузу Стојиљковића. 

Најзад, волео бих да се ипак зауставимо, да у тој 
нашој похлепи за трајањем и коришћењем сопственог 
живота, у тој жељи и сазнању да живот увек победјује 
застанемо, утихнемо и ћутимо, ево овако ћутимо у 
знак почасти и поштовања свим тим људима који су 
од заната начинили уметност, да ћутимо у знак сећања 
и мисли које упућујемо онима које смо знали а који су 
нас обогаћене њиховим присуством, а осиромашене 
њиховим одсуством оставили. 
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Да смо се бар пре 15 дана нашли на овом месту, 
на овом фестивалу и у овом саставу и они би са нама 
били. Зато ми дозволите да ово своје слово о глумцу 
посветим поштовању на једног и незаменљивог 
Драгана Николића, да своју тугу обојим одласком 
предивног насмејаног дечака а сјајног глумца, 
Маринка Маџгаља. Дозволите да једно слово упутим 
дивној, величанственој глумици и госпођи која ове 
дане своје десете деценије живота по својој жељи 
живи у једној скромној соби у београдском дому за 
стара лица – Мири Ступици. 

Ви који сте били, и вама који ћете са нама 
заувек остати, посветићемо свако слово изговорено са 
ове сцене у наредним данима и годинама које долазе. 
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Љиљана Гајовић                                     
 
 
У ПОТРАЗИ ЗА ПЛАНИНСКИМ ПАСТРМКАМА, 

ДОК ИХ ЈОШ ИМА 
 
 

Дaлеко од јaвности, нa периферији Сaнтa Феa, у 
држaви Нови Мексико, тихо И повучено  живи Кормaк 
Мaкaрти, по мишљењу великог бројa критичaрa, 
мождa нaјвећи aмерички живи писaц. Из  те 
унутрaшње тишине, скоро полa векa, овaј 
осaмдесетогодишњaк шaље нaм делa којa вриште 
позивaјући нa побуну и буђење свести. И сaвести. 

Ко је прочитaо мaкaр једaн од четири његовa 
ромaнa чији су преводи објaвљени у Србији “, „Крвaви 
меридијaн“, „Сви ти лепи коњи“, „Немa земље зa 
стaрце“ и „Пут“, не може дa зaборaви слике 
предaпокaлипсе и постaпокaлиптичног стaњa светa. 

Незвaнично, постоји  сaмо осaм фотогрaфијa 
Кормaкa Мaкaртијa  снимљених, током две вечери, зa 
потребе штaмпaних медијa.Годинaмa је успевaо дa 
избегне ситуaције у којимa би био у центру пaжње a нa 
овaј компромис, кaко је нaведено у појединим 
члaнцимa, пристaо је веровaтно поводом неке од 
књижевних нaгрaдa које су му биле додељивaне. 
Одбио је нa стотине интервјуa, неке је дaо у време 
кaдa је био веомa млaд, поводом свог првог ромaнa. 
Једини телевизијски интервју после 40 годинa 
књижевне кaријере, дaо је 2007. године Опри Винфри 
и том приликом је рекaо нешто што нaјтaчније описује 
његову природу: 
„Кaдa много временa проводите пишући неку књигу, 
не би требaло исто толико дa гa потрошите говорећи о 
њој. Зa писцa је вaжно сaмо дa рaди.” 

Деценијaмa је рaдио грaдећи aутентичaн и 
редaк књижевни мaнир у коме су  рaдњa и ликови 
потпуно у функцији ствaрaњa aтмосфере. Иaко у 
његовим делимa немa сувишних дескрипцијa, јaсне и 
прецизне реченице ствaрaју текстуaлни контекст из 
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којег извире читaв спектaр рaзличитих чулних 
сензaцијa - осећa се мирис прaшине, чује се удaр 
копитa и рзaње коњa, пуцaју пред очимa у свој својој 
пуноћи предели који не припaдaју ниједном времену, a 
уједно сaбирaју у себи свa временa. У том окрутном 
свету у коме се снови плaћaју крвљу, читaлaц  живо 
чује људско дисaње и осећa стрaх, који се сa 
прaшином и врелином, шире путевимa дивљег 
Мексикa. 

Није ни чудо што су премa  Мaкaртијевим 
ромaнимa „Сви ти лепи коњи“, „Немa земље зa 
стaрце“ и „Пут“  снимљени филмови. У њимa редитељ 
имa више од полa обaвљеног послa. Свaки је кaдaр 
јaсaн, покрети и речи  сугестивни толико  дa вaм 
суровa ствaрност дише у лице a пред унутрaшњим 
видом се филмскa трaкa рaзвијa сaмa од себе. Упрaво 
нaјновијa филмскa оствaрењa, „Поврaтник“ Алехaндрa 
Инaритуa и „Подлих осaм“ Квентинa Тaрaнтинa, 
подсећaју нa литерaрнa оствaрењa Кормaкa Мaкaртијa 
нескривеном нaмером aуторa  дa зaпaдном човеку, 
зaслепљеном моћимa високих технологијa, свом 
силином бaци у лице зaстрaшујуће слике посрнуле 
цивилизaције. Читaоцимa нaшег временa, под условом 
дa нису духовно лењи и комформисти у лошем 
знaчењу те речи, не би требaло дa буде тешко дa 
рaзумеју поруке овог особеног писцa. 

Јер, нико кaо Мaкaрти не уме дa  крст прaзнине 
и очaјa новог векa пронесе кроз текстове и зaрије гa 
дубоко свету у груди. Нико кaо он не уме дa ту 
прaзнину сaбере у  есенцију којом ће обојити сиве 
,прaшњaве дaне и срцa својих протaгонистa. Кaдa 
читaте његовa делa кaо дa  свет  није ни почео дa 
постоји онaко кaко смо гa грaдили вековимa у својим 
визијaмa. Мaкaрти је луцидношћу и фaсцинaнтним 
интуитивним зaхвaтимa честице прaпочетaкa рaзaсуо  
кроз својa делa. Време је у свим његовим ромaнимa 
прво, оно које трaје,последње и сaмо кaо могућност, у 
нaзнaкaмa, оно које ће тек доћи. 

Сигурно је дa ће они који Мaкaртијa читaју 
сaмо кaо aуторa интригaнтних ромaнa , остaјући нa 
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нивоу социолошко-политичке осуде друштвa, погре-
шити. Миље вестерн-причa који нaм нуди, a чине гa 
кaубоји, брутaлни злочинци, судије, млaди губитници, 
чије се судбине вaљaју кроз вечну пустињску 
прaшину, сaмо је основa нечег много озбиљнијег - 
aнтрополошког вивисецирaњa телесног и духовног 
бићa човечaнствa. Појединци су битни, aли Свет је 
вaжнији. Зaто нaм Мaкaрти покaзује, односно подсећa 
нaс нa то кaко тaј Свет дише, кaко се креће, мисли, 
живи,  умире и поново се рaђa. 

Зaнимљиво је кaко је овaј писaц искористио 
жaнр који је већ 1980.године био исцрпљен, погодaн 
углaвном зa пaродију, полемике и  омaловaжaвaњa 
рaзних врстa. Кaдa је 1985.године објaвио „Крвaви 
Меридијaн”, био је то поврaтaк вестернa нa великa 
врaтa, aли истовремено и оштaр рaскид сa трaдицијом 
приповести о Дивљем Зaпaду. Урушено је скоро свaко 
прaвило овог жaнрa. У слaвним временимa шериф би 
послaо лоше момке изa решетaкa. У новом вестерну 
суштинa је упрaво у етичкој сложености, прецизније 
говорећи, некој врсти нихилизмa. 

 „Крвaви Меридијaн”  је суморно кретaње 
погрaничним деловимa дивљег зaпaдa, где се крв и 
песaк мешaју сa одблесцимa зaлaзећег сунцa. Ромaн 
прaти  судбину седaмнaестогодишњaкa који  стицaјем 
околности улaзи у кошмaрaн свет, нa грaници Тексaсa 
и Мексикa, у коме, педесетих годинa 19. векa, цветa 
трговинa скaлповимa. Уместо до херојских  подвигa,  
сукоби доводе до нaјсрaмнијих и нaјизопaченијих 
aкцијa, брутaлних сценa убијaњa Индијaнaцa. Мaкaрти 
нaмерно зa протaгонисту бирa „дете”, сa свим 
импликaцијaмa које тaквa ознaкa подрaзумевa, и 
супротствaљa гa  судији Холдену који ће вaс прaтити и 
кaдa зaтворите последњу стрaницу „Крвaвог 
Меридијaнa”. Судијa све време изговaрa цитaте 
древних мудрaцa софистицирaном филозофијом 
слaвећи безумно нaсиље. Тaј бизaрaн спој ерудиције, 
зaстрaшујућег изгледa и понaшaњa којим отворено 
искaзује презир премa  морaлу цивилизовaног 
друштвa, кулминирa у једној од последњих сценa кaдa 
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хлaднокрвно убије дечaкa. Критичaри су покушaвaли  
дa овог aнтихеројa aпокaлиптичних вестернa 
опрaвдaју мaкaр једном људском особином, aли  нису 
успели дa пронaђу ништa у његовој личности осим 
елеменaтa готово нaтприродног злa.  Две реченице 
које се односе нa судију Холденa, нa сaмом крaју, пре 
епилогa, остaће дуго присутне у уму читaоцa : 
„НИКАД НЕ СПАВА. КАЖЕ ДА НИКАД НЕЋЕ 
УМРЕТИ.“ 

Зло које Судијa непрекидно испољaвa у 
„Крвaвом меридијaну“, кaо дa зaистa није умрло. У 
ромaну „Сви ти лепи коњи“ млaди Џон Грејди Кол, нa 
свом дугом путовaњу, сaзревa кроз стaлно кретaње, 
стичући знaње о оном нaјгорем  у људском бићу, aли и 
о стрaшној цени коју човек морa дa плaти зa мaло 
лепоте и слободе. Јединa лепотa коју нaлaзи је у 
коњимa зa које кaже дa   их је лaкше волети него људе, 
јер сви имaју исту, зaједничку душу. Ако упознaш 
једног коњa, упознaћеш душу свих коњa од прaисконa. 
Људимa се не може веровaти јер су променљиве ћуди, 
кaрaктерa и морaлa. 

И  у ромaну „Немa земље зa стaрце“,  чију 
рaдњу смештa нa грaницу Тексaсa и Мексикa, зло се 
појaвљује у лику плaћеног убице Антонa Чигурa, 
aнђелa уништењa који успевa дa поубијa велики број 
недужних људи. Нaрaтор је шериф Бел који се од 
почеткa приче безуспешно бори сa злом које губи 
упориште у било кaквом смисленом поводу. 
Нaјвaжнији део је, ипaк, пaсус нa последњим 
стрaницaмa ромaнa - Бел причa свој сaн у коме његов 
отaц јaше преко плaнинa и носи вaтру у рогу. Пре него 
што се пробуди, шериф ту слику тумaчи нa следећи 
нaчин: „Знaо сaм дa јaше испред и дa му је циљ дa 
негде зaпaли вaтру у свој тој тaми и свој твој 
хлaдноћи.“ 
  И ту се формирa КОД рaзумевaњa свеколиког 
Мaкaртијевог понирaњa до днa људског бићa a које ће 
бити  темељније рaзјaшњено у његовом ремек - делу 
„Пут“. Збиру зaлa  предaпокaлипсе које симболизују 
судијa Холден из „Крвaвог меридијaнa“ и Антон 
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Чигур из „Немa земље зa стaрце“ супротстaвиће се 
нови човек, нaјaвљен огњем, вaтром и светлошћу . 

Нaгомилaно зло, које никaдa не спaвa и не 
умире, доводи нaс до  постaпокaлиптичног добa у 
„Путу“ у коме више немa нaмa познaтог светa. После 
кaтaстрофе којa је уништилa људску цивилизaцију, 
Човек и његов син, двојицa јунaкa, полaзе премa мору 
сa нaмером дa пронaђу друге преживеле.  Кретaње им 
отежaвaју пепео спaљених објекaтa, црно небо без 
сунцa, кaнибaли које срећу нa свaком корaку. Човек, 
односно отaц, верује дa је  дечaк „чувaр огњa“, 
потребaн зa ствaрaње новог светa. Осећa дa неће 
дочекaти време тог преобрaжaјa, штити синa и 
покушaвa дa му пренесе што више знaњa о морaлу и 
вредностимa које ће му бити неопходне у будућем 
времену. ВАТРА коју дечaк носи, кaо у сну шерифa 
Белa из ромaнa „Немa земље зa стaрце“, симболички 
осветљaвa пределе којимa се крећу отaц и син, пробијa 
мрaк и отвaрa пут у будући свет.  

Иaко се Мaкaртијеви ликови крећу увек између 
две тaчке, нихилизмa и вере, при чему  су нaсиље и 
бесмисaо доминaнтни фонови поменуте aтмосфере, 
питaње искупљењa људског родa после збирa зaлa 
предaпокaлипсе остaје донекле отворено.  Свaки је 
његов ромaн опширнa, детaљнa и сликовитa 
оптужницa против уништењa у име виших идеaлa. 
Човечaнство видимо кaо вишеглaво митско биће 
склоно пaду, које се свaкоденвно поништaвa и 
обнaвљa, увек нa ивици дa зaувек изгуби своје обличје. 
Прaтећи  протaгонисте, појединaчно, осећaмо језу у 
ишчекивaњу нечег познaтог и великог што нaс 
нaдрaстa у свaком тренутку. 

У „Путу“ Човек, отaц, умире, остaје у 
прошлости, a Дечaк, будући човек, нaстaвљa пут. Сa 
неким другим људимa зa које не знaмо колико су 
добри, a колико лоши. Не знaмо колико ће бити у 
стaњу дa изнесу одговорaн посaо ствaрaњa другaчијег, 
бољег светa. Није нaм дaт дефинитивaн одговор нa 
очекивaно питaње: Дa ли је могуће искупљење? 



122 

 

Дечaк ће донети огaњ и осветлити Пут, aли нa 
онимa који се дaље крећу сa њим је дa у себи сaчувaју 
неопходни минимум вере и људскости и идеaлa, преко 
потребних будућности. 

Ипaк, није случaјно што је умирући Човек 
последњом снaгом, кaдa су конaчно стигли до морa, 
допливaо  до бродa,  нaзвaног „Птицa нaде“. 

Свa снaгa прaсликa и aпокaлиптичних визијa 
избилa је у први плaн,  згуснутa и прочишћенa, у 
зaвршном пaсусу ромaнa „Пут“: „Некaд је у 
плaнинским потоцимa било пaстрмки... Нa леђимa им 
вијугaве шaре што мaпе су светa у постaнку. Мрежa 
мaпa и путокaзa... У дубоким долинaмa у којимa су 
живеле све је било стaрије од Човекa и жaмор је њихов 
био жaмор тaјне“. 

Оно што је стaрије од човекa, поручује нaм 
Мaкaрти,  вечно је  и осим прошлости,  сaдржи и 
будућност. Нови људи морaће дa пронaђу ту мрежу 
мaпa и путокaзa, вођени нaдом, не онaквом кaквa нaм 
се јaвљa у свaкодневици, крaткотрaјно, рaзгрћући 
сивило мерено дaнимa или месецимa. 

То  је онa врстa снaге којa се рaђa сaмо из 
дубоког пaдa и попут  дрaгоценог бисерa облaже се 
годинaмa седефом врлинa у мрaку зaтворене шкољке, 
душе Светa,  све док не дође време, aли зaслужено 
време, дa се ослободи свог оклопa и зaсијa - 
ЛЕПОТОМ. У њој, у лепоти, Кормaк Мaкaрти, писaц 
сa чијих стрaницa  кaпљу крв и безумље, и нa којимa 
Зло никaдa не спaвa, види спaс. Он је дубоко зaронио 
нa сaмо дно тог морa из својих визијa и у њему 
сaгледaо могућност искупљењa у сaвршенству које се 
у реaлном свету дaнaс нaзире сaмо у трaговимa. 

У прaву је. Кaдa толико потонеш у сопствене и 
дубине Светa, не требa дa о свом подухвaту говориш 
више него што приличи. Дaо нaм је слике сa 
путокaзимa, нa нaмa је дa трaжимо пaстрмке по 
плaнинским потоцимa, док их још имa. У потрaзи зa 
искупљењем. Зa спaсом. Сaвршенством у лепоти. 
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Александар Новаковић                      УДК 821,163.41.09-2                      
                                                                                             "1734/1990" 

 
НЕМЦИ И АУСТРИЈАНЦИ  У СРПСКОЈ ДРАМИ 

(1734- 1990) 
 
 

(На примерима комада: „Маска” Милош Црњански, 
„Браћа по оружју” Борислав Пекић, „Командант 
Сајлер” Борислав Михајловић-Михиз, „Небески одред” 
Ђорђе Лебовић/Александар Обреновић) 
 
 Немачке државе (уједињене од 1871. године) и 
Срби нису имали много контаката током средњег века 
ако изузмемо крсташке походе, неколико немачких 
витезова-плаћеника у служби српских  владара и 
посету Фридриха Барбаросе Нишу. Издвојио бих, као 
пример спорадичних опсервација немачких 
интелектуалаца, а у вези са тадашњим приликама на 
Балкану, Кантову мисао: „Нације европске Турске 
никад нису имале нити ће имати услове да стекну неки 
одређени национални карактер” (Цвијић/Андрић, 
1988: 192). Немачко интересовање за Србију расте по 
уједињењу под кајзером Вилхелмом и с развијањем 
империјалних тежњи чије су нам последице добро 
знане. Односи са Аустријом су били много 
интензивнији, и политички и културни, нарочито 
после пропасти Деспотовине 1459.  Године. Односи 
Срба и Аустрије су били савезнички, како убројним  
ратовима против Турске тако и у гушењу устанка у 
Мађарској 1848. године. Но, по устанку и 
изневеравању обећања за стварање Војводине као 
посебне аутономне јединице, Срби у Аустро - 
Угарској као и у Србији развијају непријатељски став 
према Аустрији. „Швабе” тј. Аустријанци су сматрани 
за способне, методичне, радне, али и хладне, 
манипулативне иноверце који желе да униште Србе 
колико и Турци. Разлика је била једино у томе што су 
били „суптилнији” од њих. Због заједничког језика 
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Аустријанаца и Немаца као и историја које су се много 
пута преплитале, али и због одсуства неке јасне 
динстинкције у очима српских писаца између ова два 
народа, као и малог спомињања Аустријанаца, овај рад 
је посвећен Немцима и Аустријанцима.  
 
Језик 
 
 Кроз језик салонског света Маске Црњанског се 
провлаче реченице на немачком. Тако је и у Небеском 
одреду док српски „мења” немачки у Команданту 
Сајлеру. 
 
Физички изглед 
 
 Физички изглед канцелара Баха и барона 
Шалера из Маске Црњанског није описан, за разлику 
од других ликова. Сигурно је једино да су ова двојица 
средњих година. Рајнер Марија Сигфрид фон 
Блауринг из Браће по оружју је средовечан, низак, 
невојничког држања, крхак. Зелени из Небеског 
одреда је здепаст и има 40 година. У Команданту 
Сајлеру су Немци детаљно описани: „Вилхелм Сајлер, 
командант банатске вароши, је у позним двадесетим, 
висок, плав, стереотипни Аријевац „са насловне 
стране „Сигнала” да није крупних и однекуд тамних 
очију” (Михаловић, ФДУ: 1). Његову физичку лепоту 
квари хромост, последица рањавања за време 
заузимању Гдањска. Поручник Крамер из истог 
комада је намрштени четрдесетогодишњак средње 
грађе који нема никаквих изражајнијих физичких 
карактеристика и може припадати било ком европском 
народу. Исто важи и за Баварца Јозефа, Сајлеровог 
посилног. Франц Сајлер, командант „Хилфполицај” је 
низак, здепаст, црне косе, стереотипни „Шваба - 
келераба”. Карл Сајлер, Францов и Вилхелмов 
(званични) отац, има „плаве, испране очи” и делује као 
„човек који се нарадио” (Михајловић, ФДУ: 38). Ако 
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се изузме Вилхелм Сајлер, ниједан други Немац се не 
уклапа у стереотипни германски изглед.  
 
Костим 
 
 Ликови из Маске су у свечаним оделима са 
лентама. Фон Блауринг из Браће по оружју носи 
пуковничку униформу Вермахта. Немци у 
Команданту Сајлеру осим Карла Сајлера, обученог у 
скромно одело, носе нацистичке униформе у складу са 
њиховим ранговима. Зелени носи логорашку 
униформу са зеленим троуглом. Занимљиво је да су 
Немци у већини случајеве у униформама и да их, 
изван униформе, готово и не примећујемо. Чини се да 
им управо униформа даје снагу, значај и застрашујући 
изглед.  
 
Концепција лика и карактеризација 
 
 И Шалер и канцелар Бах имају сличне особине. 
Они су одмерени, хладнокрвни политичари, лицемери 
и довитљиви у својим ванбрачним аферама. Бах је, по 
гушењу револуција 1848. и 1849. године увео 
чврсторукашко управљање Аустријом. Период Бахове 
владавине назван је „Баховим апсолутизмом”. Ипак, у 
оба случаја, аустријски политичар је више салонски 
него неки строги, јункерски дух. Тако Шалер одржава 
аферу са Генералицом, а Глумица је Бахова 
љубавница. Бах је немилосрдан у својим одговорима 
митрополиту Рајачићу: „Ви знате, времена се мењају... 
Хронос” (Црњански, 1966: 29). Једном речју, он 
избегава одговоре, гази обећања о већим правима која 
је дао српским вођама и притом се прави невешт. 
Шалер и Бах су типови политичара макијавелистичке 
провенијенције с тим што је у Баху више „лавовског” 
у односу на „лисичје”. 
 Фон Блауринг је приказан као комплекснији 
лик. Он је неостварени војсковођа, потомак славне 
јункерске породице, седмо колено пруског племства. 
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Згађен је над својом судбином инспектора војних 
менажа Команде за Југоисток. Кобасице, пиво, 
кромпир, то је његов живот. Претходно се бавио 
„дистрибуцијом помија у команди Запад” (Савремена 
драма 1, 1987: 221). Из стереотипног официра се 
трансформисао у „великог стратега” који, проводећи 
време с генералом Његованом, открива постепено свој 
унутрашњи свет. Он је усамљен и жељан друштва 
генерала Ђорђија Његована јер осећа да стари 
југословенски генерал познаје војну вештину и крије 
то од њега. Част је, наравно, разговарати на равној 
нози с неким ко је од њега виши по рангу. Пуковник у 
Његовану који му је физичка супротност: висок, 
снажан, одрешит и знатно старији од њега налази 
готово очинску фигуру. Додајмо притом да пуковник 
своју околину сматра недотупавном и недораслом 
његовом интелекту. С једне стране, на свој бизаран 
начин, фон Блауринг је у праву: иза њега су у војној 
школи били генерал Беме, па и Шпајдел, Ромелов 
начелник штаба. Фон Блауринг никад није остварио 
своје снове о савршеном рату због нацистичких веза и 
везица својих „класића”. 
 „Дан Д” или искрцавање Савезника у 
Нормандији 6. јуна 1944. године, повезује Његована и 
Фон Блауринга, јер је генерал жељан да неком ко је 
упућен у војску објасни како је погодио да ће доћи до 
искрцавања. Управо ово постаје почетак чудног 
пријатељства које у себи садржи тензију између 
окупатора (Пуковник) и окупираног (Генерал). 
Доцније није битно ко је на којој страни, већ како се 
вуку потези па је тако неким данима у седмици фон 
Блауринг Совјет а у другим Американац. Оно што фон 
Блауринг схвата, а Његован, сав у игри, не види, је да 
њихове прогнозе и потези неће утицати на промену 
тока рата.  
 Има у овом пруском племићу поред ратног 
вируса, фрустрације и помпезности, која потиче пре из 
племићке титуле него из пруског порекла, нечег 
супротног пруском јункерском стереотипу. Он 
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рецитује Превера и открива прикривену, уметничку 
страну. За разлику од Његована, ожењеног војском, за 
којег је питање да ли је имао икакво сексуално 
искуство, фон Блауринг је опседнут женама. Не 
промиче му ни лепота Францускиње Мелани, која је 
Његованова кућепаѕитељка, али је коментарише само 
у „мушком разговору” са генералом. Његова највећа 
несрећа је била у окупираном Паризу кад није могао 
да нађе жену која би спавала с њим. Разлог је, наравно, 
била немачка униформа због које се осећао 
проказаним. Егоистичан какав је, није схватао да то 
има везе и са злочинима немачке војске. На крају је 
пуковник ипак задовољио своју страст - нашао је 
„фелдхоре”, „курву из јединице” и спавао с њом. 
Причу о овом мучном искуству он закључује речима: 
„Знате ли шта то значи, у Француској спавати са 
Немицом и то Немицом у униформи?! “ (Савремена 
драма 1, 1987: 223). Ове речи се савршено уклапају у 
уобичајену слику Немица као снажних, 
мушкобањастих жена. 
 Фон Блаурингов карактер се види и у томе што 
замишља савршени рат, са поштовањем свих правила. 
Држи се Женевске конвенције не због хуманости, већ 
зато што му је потребан одређени оквир за ратну игру. 
Визије Његовановог тоталног рата га ужасавају те на 
крају испада да је генерал већи „Немац” од њега. 
Штавише, он генералу, у жару „битке”, открива где се 
налазе немачке трупе и како то не одговара распореду 
на његовој карти. Рат прима као неминовност и кад га 
одводе совјетски војници, још „заиграног” он каже, 
„типично војнички” : „У рату није важно ко победи, а 
ко губи, генерале. Важно је да рат буде савршен.” 
(Савремена драма 1, 1987: 223) 
 Фон Блауринг је слојевит, заокружен лик, 
индивидуа. Он је пре свега војни маштар који се из 
човека обузетог земаљским пред мапом претвара у 
искусног официра. Његов унутрашњи живот постоји 
само у Његовановој соби, а изван ње је само један од 
шрафова ратне машине. Фон Блауринг пре симболише 
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неоствареног војника жељног ратне славе него 
стереотипног немачког јункера. Његова посвећеност 
рату је коцкарска, пасионирана, сведена на карте. Он 
не види даље од планова - не брине много о 
погинулима и рањеним. Ипак, за разлику од Његована, 
верује у тактички, промишљени рат и грози се 
„тоталног рата”. Самим тим, у њему постоји, упркос 
милитаризму, нешто части и људскости.  
 Зелени из Небеског одреда је кокошар, 
џепарош који „отима женску част” тј. силоватељ. 
Надимак је стекао по зеленој ознаци на одећи, што 
значи да је криминалац. У логору се затекао 
захваљујући потказивачу с којим је пре заједно 
„оперисао”. Антисемита је и ксенофоб. Тако пољском 
дипломати, Проминенту, каже: „Погана пољска 
хуљо!” (Савремена драма 1, 1987: 65). Он је један од 
„у се, на се и пода се” типова, сиров, суров, 
необразован. Једном је покушао да прочита роман, 
очигледно неку лагану литературу пуну племића, 
секса и интрига, па је убрзо одустао. Не гади се од 
најужаснијих послова - његова специјалност је да чупа 
златне зубе лешевима. У логору је дуже од осталих, 
јер није Јеврејин или припадник покрета отпора, па 
самим тим није ни први на списку за одстрел. Такви 
људи су често били „капои”, али он, упркос томе, не 
постаје батинаш и то не због самилости према 
сапатницима већ због упорног Старчевог одбијања. 
Може се рећи да је Зелени типски лик криминалца и 
да је његово немачко порекло битно само због 
контраста стереотипу Немца који верује у ред, рад и 
дисциплину. Код њега је много битније да је 
криминалац којем затвор није непознаница. Као такав, 
Зелени доминира у логорској средини.  
 У Команданту Сајлеру Немци су грабљивци, 
ратни профитери, неорганизовани фолксдојчери у 
лику Ферија (што је мађарски надимак) Фердинанда 
Сајлера и, нешто мање изражено, у лику Карла 
Сајлера, његовог оца. Тако Фери са својом 
„Хилфполицај” пљачка и узима мито. Он је слаб, 
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опседнут материјалним. У односу према Вилхелму је 
готово инфантилан и представља тип неспособног 
пришипетље који је одлучио да „искористи својих пет 
минута”. Нацизам није његова идеологија, већ 
средство за остваривање циља. Но, у визији коју 
Вилхелм добије приликом нервног слома, он му 
хладнокрвно саветује да побије све који знају за 
његово јеврејско порекло. Дакле, Фери јесте слаб и 
кукавица, али и бескрупулозни убица ако ико угрози 
његове интересе. 
 Карл Сајлер, Феријев отац, ветеран из Првог 
светског рата, „каплар са Пијаве” је припрости 
физички радник без неких већих амбиција, али и без 
скрупула. Он је пристао „одједаред” да ожени жену 
која је носила  дете локалног богаташа јеврејског 
порекла, Вајса, и да о томе ћути уз одговарајућу 
накнаду. Испрва се премишљао, али је на крају 
преломио. Своју одлуку је објаснио прагматичним 
разлозима. Катарина је била чиста, лепа, добра 
љубавница, а и част је било за служавке да спавају са 
господом. Родила је потом  и Ферија, његовог јединог 
биолошког сина и он је све то флегматично примио уз 
напомену: „једино ми је било криво кад би приметио 
да Катика више воли тебе” (Михајловић, ФДУ: 38). 
Стари Сајлер је на први поглед мање грабежљив мада, 
при подели Вајсове имовине и он очекује свој део: 
„волео бих да добијем фијакер, два коња и инкубатор. 
То би било лепо и право” (Михајловић, ФДУ: 42). 
Његов однос према људима је бизаран - доживљава их 
као коње са којима је провео цео живот: „неки су за 
плуг, неки за јахање, неки низашта” (Михајловић, 
ФДУ: 38). Једном речју, у Сајлеру Старијем постоје 
снажан конформизам и материјализам. Карл тежи ка 
мање радикалним методима стицања него његов син 
Фери и без идеолошог фанатизма као Вилхелм.  
 Карл Сајлер је, барем једним својим делом, 
куриозитета ради, заиста постојао. Наиме, за време 
Другог светског рата, скривајући се од нациста, 
Михајловић је, на имању Грчића у Банату, упознао 
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ишпана немачког порекла који се презивао Сајлер. 
Догађаји у Банату су му послужили као основа за ову 
драму. Занимљиво је да су, иако нису успевали да 
превазиђу разлику у језицима, Михајловић и Јохан 
Сајлер, покушавали да један другом пренесу своје 
мисли. За њега је Михиз у својој Аутобиографији о 
другима написао: „помало мудрац и филозоф склон 
крајњим питањима како то неретко бива са неученим 
људима који мисле” (Михајловић, 1990: 107). 
Напоменуо бих да је Михајловић радио једно време на 
имању код Карличека (девојачко презиме мајке 
Вилхелма Сајлера) „који се понемчио, удао своје ћерке 
тотице за швапске призетке па је сад већи Шваба од 
правих” (Михајловић, 1990: 111).  
 У Вилхелму Сајлеру постоји снажан комплекс 
пун озлојеђености која је инцијална каписла за све 
доцније, крваве поступке. Он је обележен у 
вишенационалној средини као припадник народа који 
је изгубио Први светски рат. Његова породица је 
сиромашна, мајка му је Словакиња (што он вешто 
крије), прва велика љубав Српкиња, Јелена Ђурић, а 
патрон (и отац) Јеврејин Мелхиор Вајс. Законски отац 
је ограничени тежак, брат полуписмени 
неспособњаковић а, поврх свега, део немачког народа 
којем припада је крајње потцењен од матице. Наиме, 
они представљају неспособан, необразовани део 
немачког народа, „верглаше и вагабунде, олош који је 
Марија Терезија сакупила по Алзасу и Лотарингији”, 
приморане да живе тамо где су „мађарска џентрија и 
српски паорин” (Михајловић, ФДУ: 2). Додао бих и да 
је фолксдојчерска дивизија „Принц Еуген” била једна 
од најлошијих и најнеспособнијих у Вермахту, 
састављена углавном од трећепозиваца. Самим тим, он 
мора да се додатно докаже, да „створи” од себе неког 
екстремно вредног, чистог, правог „Аријевца”. 
Прилику му је дао нико други до још један странац 
који је залутао у Минхен - Адолф Хитлер.  
 Трансформација, заправо, систематско 
испирање мозга кроз које је интелигентни, емотивни 
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младић прошао у Минхену је застрашујућа. Сајлер не 
само да је оставио своју девојку да се не би мешао са 
„нижом”, словенском расом, већ је заборавио на све 
који су му помогли у животу. У Банату, у лето 1941. 
године кад се одвија радња овог комада, седи убица, 
расиста који иза себе већ има „Кристалну ноћ”, 
покоље цивилног становништва у Пољској (где је 
добио орден за освајање Вестерплате код Гдањска), 
Норвешкој и Белгији и потписане спискове за 
стрељање са именима стотина Војвођана. Локални 
партизански одред је уништен, а противници нациста 
махом позатварани. Немачка војска напредује у СССР 
- у и он се осећа као да је на врху света. Сајлер ни 
према коме нема милости: одбија да помилује Драгана 
Ђурића, мужа своје некадашње девојке, комунисту. 
Чак и рођеног брата жели да, због корупције, пошаље 
на Источни фронт. 
 У његовом односу према Јелени има нечег 
романтичног, али на искривљени, садистички начин. 
Сајлеров нарцизам узбуђује што га лепа жена прати и 
долази у његову канцеларију. Занимљив му је и 
контраст између његовог нордијског изгледа и њеног 
јужњачког, с обзиром да је описана као плаховита, 
црнокоса и висока. Иначе исте, стереотипне српске 
физичке особине, има и њен муж Драган Ђурић. 
Вилхелм је с Јеленом раскинуо пре седам година и 
очигледно не осећа ништа према њој. Ипак, Сајлер 
дозвољава себи да склизне у патетику цитирајући 
Верленове стихове: „Пада киша на град као што пада 
на моје срце”. Сајлер ужива у одрицању које је морао 
да издржи, у тобожњем жртвовању за идеју, слици 
несрећне љубави господске девојке и паорског момка. 
Јелена то схвата и каже му: „Романтика, са мирисом на 
трагедију, а узвишена по верности отаџбини. Ви 
Немци обожавате тај емоционални коктел.” 
(Михајловић, ФДУ: 19). Вилхелм не жели да је слуша: 
„дошло је време монолога, а тај ће бити вођен 
немачким језиком и срцем” (Михајловић, ФДУ: 23). 
Сајлер јој саопштава да је њен муж већ стрељан и да 
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моли узалуд. Јелена пуца на њега из пиштоља и 
промашује. Тренутак у којем нацистички командант 
највише осећа сосптвену супериорност је кад тера 
Јелену кући и поручује јој да ће је следећи пут убити 
без милости. То је за Сајлера коначни доказ моћи. Он 
може да је убије, без обзира што му је била драга, кад 
хоће. Искривљена слика части за њега има све одлике 
витештва - опрашта, али само једном. То је уједно и 
тријумф над неким ко је „словенске крви”.  
 Овај „нацистички Хамлет” по посети адвоката 
Нешића који му открива његов прави идентитет, 
доживљава нервни слом. Све у његовом животу је 
лажно. Да парадокс буде већи, на „аријевској” појави 
може пре свега да захвали мајци, припадници „ниже” 
расе. Сајлер цепа своју партијску књижицу и 
размишља о искупљењу, чак и о сулудој акцији у којој 
ће побити много немачких војника. Приказе живих и 
мртвих (Драган Ђурић, Јелена Ђурић, адвокат Нешић) 
му, упркос томе, неће опростити. Он се суочава, пун 
нацистичке реторике, са својим правим оцем. Ни 
разговор са Мелхиором Вајсом, његовим биолошким 
оцем,  му не доноси разрешење. Његова је ситуација 
беизлазна. Он је зло сам по себи и свест о јеврејском 
пореклу не умањује његове злочине. Ујутру га убија 
Крамер и ствара од њега нацистичког мученика по 
узору на Хорста Весела. Убиство ће бити приписано 
Јелени Ђурић, а сви који знају истину о Сајлеровом 
јеврејском пореклу побијени, укључујући и оба 
Сајлера. За одмазду ће бити повешано две стотине 
Срба и Јевреја.  
 Крамер је у овој драми, условно речено, 
Фортинбрас. Наиме, аутор је чак и у дидаскалији то 
нагласио. Разлог је једноставан: наслеђује Сајлера и 
успоставља ред по смрти свог претходника који је био 
запитан над својим пореклом и, нимало случајно, 
разговарао са привидом свог оца. Постоје и неке 
ситније сличности: Хамлет носи одору, црну као 
Сајлерова нацистичка униформа и обојица су плави и, 
наводно, припадају северном народу. Крамер је, као и 
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Фортинбрас, неодређен - он има мало реплика и о 
њему нема неког раширеног мишљења, ни позитивног 
ни негативног. Крамер јесте уљез и ухода, зло које 
чучи у обичном малом човеку који се жали на дете 
које му не да да спава и иде с надуреним изразом лица 
на посао. Разлика је, наравно, у томе што је овај мали 
човек болестан од национал - социјализма и илузије 
величине. Он је свестан својих поступака и то га ни 
најмање не успорава. Крамер поносно изјављује: 
„прави СС је овакав какав сам ја” (Михајловић, ФДУ: 
57). Зашто је убио Сајлера? Мотива је могло бити у 
зависти, нетрпељивости, фанатичном антисемитизму, 
али то није прави разлог. Бескрупулозан, опседнут 
напретком у „каријери”, Крамер не сме да пријави 
Сајлера јер би се открило да је он неспособан јер није 
на време „нањушио Јеврејина”. Самим тим он 
одлучује да, уз помоћ такође „невидљивог” ордонанса 
Јозефа, уништи преко две стотине живота да се истина 
не би сазнала, а његов положај био обезбеђен. Он је 
тип нацистичког ликвидатора у свом најзлокобнијем 
издању. Крамеру су битни и интереси Нацистичке 
партије и њене идеологије која би била укаљана ако би 
се ишта сазнало о Сајлеровом пореклу. 
 Што се Сајлера Млађег тиче, он је човек чији се 
живот дели на два дела: пре индоктринације нацизмом 
и после. Његова трансформација се, самим тим, 
догодила пре лета 1941. године. Његов преображај је 
био суров и комплетан - од интелигентног, 
талентованог младића претворио се у хладнокрвног 
убицу којем је нацизам дао привид смисла и 
сврховитости. Сазнање о јеврејском пореклу га, на 
први поглед мења, јер почиње другачије да гледа на 
људе око себе као и на оно што је сам урадио. Методи 
којима жели да се искупи исти су као и они који су га 
довели на место управника града - крвави. Самим тим, 
његова природа је непроменљива, а позиција у којој се 
налази неодбрањива и води самоуништењу. Сајлер, 
самим тим, представља тип немилосрдног нацисте 
који прекасно покушава да постане индивидуа која је 
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некад био. Он се, као и други Немци у овом комаду, не 
може посматрати као типичан Немац, већ као неко 
кога одређују идеологија и позиција у нацистичкој 
хијерархији. 
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Ивана Љубеновић            УДК 316.647.8(=41/=45)(73)"19" 
                                                                                     316.72(73)"19" 

БЛЕКФЕЈС У ПОПУЛАРНОЈ КУЛТУРИ 
ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА – РАСИСТИЧКО 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЦРНЕ РАСЕ 
 

Сажетак 
 

Циљ овог рада јесте да укаже на улогу 
блекфејса у процесу расне стереотипизације у САД 
кроз разне облике популарне културе двадесетог века. 

Блекфејс (Blackface) је израз који на енглеском 
језику дословно значи 'црно лице', а под којим се 
подразумева позоришна шминка којом се извођач 
'трансформише' у карикирани, стереотипни лик Црнца. 
Блекфејс је свој карактеристични облик добио у 
представама минстрела - путујућих певача и свирача 
(minstrel shows) у САД у XIX веку, а на својим 
наступима су га користили најпре бели, а касније и 
црни извођачи.  Временом је оваква врста шминке 
постала симбол расистичких предрасуда те се од друге 
половине ХХ века њено коришћење сматра 
контроверзним не само у САД, већ и у осталим 
земљама. Иако је минстрел као аутентични облик 
забаве нестао до краја Првог светског рата, сам 
блекфејс добио је свој аутентични израз у водвиљима, 
играним и анимираним филмовима, на радију, 
телевизији  и другим облицима популарне културе. 
Кључне речи: стереотипи, минстрел, блекфејс, 
популарна култура, Афроамериканци; 
 

Уводна разматрања 
 
Друштвена стратификација у Сједињеним 

Америчким Државама утемељена је на колонијализму 
и изграђена помоћу принципа инфериоризације афро-
америчке културне групе. Поларизација расистичких и 
анти-расистичких тенденција у друштву подстакнута 
је негативном стереотипизацијом, као најделакосежни-
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јом и најштетнијом манифестацијом расизма. Иако 
расни стереотипи нису ништа друго до преувелича-
вања или спекулације у вези са Афроамериканцима 
које се не могу научно верификовати, они заузимају 
значајно место у америчком фолклору.  

Према одређењу Волтера Липмана (Walter 
Lippmann), стереотипи су ,,слике у нашим главама’’, 
односно ,,претерана веровањима у вези са неком 
категоријом’’, према речима Гордона Олпорта (Gordon 
Allport).1 Првобитни расни стереотипи, услед недо-
вољно комплексних механизама стереотипизације 
били су базирани су на фенотипским карактеристи-
кама, и почивали су на, пре свега, наводној анимал-
ности црне расе. Инфериорност је, дакле, била не само 
квантитативна већ и квалитативна, и манифестовала се 
нижим степеном физиолошког, психолошког и емо-
тивног развоја, агресивношћу и егзотичношћу црне у 
односу на белу расу. Након Прогласа о еманципацији 
(The Emancipation Proclamation) из 1863. године којим 
су званично призната права робова и којим је означена 
аболиција ропства, завладала је бојазан да би 
системско укључивање Црнаца у државне системе и 
институције могло подстаћи једнакост и равноправ-
ност између раса, не само у теорији, већ и у пракси. Од 
овог периода, бележи се успон научних и псеудо-
научних дисциплина које су имале исти циљ –  
интенционално приказивање Црнаца као генетски, 
интелектуално, морално и културно инфериорне у 
односу на белце. Иако институционални расизам 
онемогућује егалитаризам у америчком друштву, 
инхибиторно дејство остварује се и културним 
расизмом као широко распрострањеним становиштем. 
Његовим компонентама омаловажавају се карактери-
стике, понашање, особине, друштвена организација и 
културни израз Афроамериканаца као виктимизиране 

                                                            
1   Hall, Ronald. An Historical Analysis of Skin Color Discrimination 
in America, (прев.аут.) 28. 
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групе узвишавањем карактеристика доминантне беле, 
виктимизирајуће групе. Наводна инфериорност Црна-
ца још из периода ропства уткана је у америчку 
културу и традицију стереотипима који су, на таласу 
продуката популарне културе продирали у људску 
свест, те убрзо постали општеприхваћена од стране 
беле, доминантне популације. Еволуција и флуидност 
расних стереотипа илуструје међусобну условљеност 
друштва и уметности – односно, начин на који се 
друштвени догађаји истичу као условљавајући али и 
конститутивни моменат, односно фактор настанка 
уметничких дела, а у исто време њихов неодвојиви 
елемент.  Са овог аспекта, биће разматрана улога 
блекфејса, праксе која је стекла популарност 
захваљујући уметничким формама али је у каснијој 
фази развоја окарактерисана као интегрални елемент у 
јачању афроамеричких стереотипа у америчкој 
култури. 
 

Блекфејс и минстрел 
 

Процес конвенционализације позоришне 
уметности траје колико и њена сама историја. Мада 
неједнако изражене у различитим областима и 
облицима уметности, само њихово постојање пред-
ставља манифестацију далеко озбиљнијих конвенција 
које су постојале у америчком друштву.2 Проду-
бљујући међусобну условљеност друштва и уметности 
кроз пример конвенција, теоретичар уметности 
Арнолд Хаусер је запазио:  

 
Опсег конвенција и снага којом се одржавају, 
одговара углавном осебујности датог друш-
твеног система, његовој ауторитативној или 
либерарној природи, његову конзервативном 

                                                            
2 У есеју Оскара Вајлда из 1889.године  под називом The Decay of 
Lying, Вајлд каже да ,,живот имитира уметност далеко више него 
што уметност имитира живот’’ („Life imitates Art far more than Art 
imitates Life’’)  
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или прогресивном духу, крутости или гипкости 
његових принципа понашања.3 
 
Конвенције позоришне уметности које су биле 

усмерене на црну расу, одражавале су конвенције 
далеко веће размере које су постојале у америчком, 
расистичком друштву.  

Све до тренутка равноправног учешћа 
тамнопутих глумаца на сцени са белим извођачима, 
слика о афричком народу и афроамеричкој културној 
групи, формирана је на основу слике коју су 
представљали белци у својим изведбама. Од посебно 
штетног утицаја на перцепцију Афроамериканаца била 
је конвенција која се односила на  блекфејс, праксу 
шминкања и осликавања лице у црно којом се бели 
глумац шминком визуелно трансформише у лик 
Афроамериканца. Осим визуелног аспекта, трансфор-
мација је обухватала и читав склоп вербалних и 
невербалних елемената који су на подругљив и 
омаловажавајући начин представљали Афроамерикан-
це публици која врло често, контакт са оваквом 
културном групом није ни имала. Корени  минстрел  
представа, као аутентичних америчких облика 
популарне забаве из којих потиче блекфејс, сежу до 
половине XIX века, претходећи многим облицима 
забаве који су се развили до краја XIX и  у XX веку – 
попут бурлеске, водвиља, радио програма, цртаних и 
играних филмова,  и stand up  комедије.  
 Интегрални елементи који се могу сматрати  
конвенцијама блекфејса  су ,,наношење спаљене плуте 
или уља на лице, наглашавање очију и усана како би 
деловале веће и широм отворене, и ношење вунених 
перика и превелике гардеробе и понекад и беле 
рукавице.’’4 Вуненим перикама истицана је густа, 
коврџава коса народа са афричког континента, која је 
                                                            
3 Хаусер, Арнолд, СОЦИОЛОГИЈА УМЈЕТНОСТИ, Књига прва,  
43. 
4 Sammond, Nicholas. 2015. Blackface Minstrelsy and the Rise of 
American Animation. Durham and London: Duke University Press. 19 
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чест предмет негативне стереотипизације. Превелика 
гардероба и обућа, која је неретко била и по неколико 
броја већа, имали су за циљ инфантилизацију црне 
популације, илуструјући ,,заробљеност црних људи у 
раним фазама развоја детета.’’5 Комплементарни 
елементи блекфејсу били су стереотипни дијалекат 
који је наводна манифестација ниских интелектуалних 
способности и социоекономског статуса Афроамери-
канаца, као и  енергичан плес, који је указивао на 
урођену варварску, егзотичну природу и ритмичност 
Афроамериканаца. 
 У бити, блекфејс је заснован на интена-
ционалном пренаглашавању физичких особина 
Афроамериканаца, које су уобличене у неке њихове 
стереотипне особине - безразложну радост, безбриж-
ност, интелектуалну инфериорност, лењост и дети-
њастост. Иако превасходно средство забаве и профита, 
минстрел представља изузетно распрострањен вид 
расистичке пропаганде захваљујући којем је спречено 
и инхибирано економско, политичко и друштвено 
учешће маргинализване културне групе Афроаме-
риканаца и њихова интеграција у САД. Институ-
ционализована сегрегација, потпомогнута псеудо-
научним дисциплинама и уобличена у Џим Крау 
законе (Jim Crow laws) онемогућавала је продор 
Афроамериканаца у јавну сферу америчког друштва. 
Осим друштвене стратификације, псеудонаучне 
дисциплине попут франеологије и физиономије 
успоставиле су и систем разлика међу расама којим су 
промовисале идеал англо-саксонске лепоте а 
девалуирале физиономијске црте Афроамериканаца, 
акцентујући, најпре, таман тен. Контрастирање тела и 
лица белих и црних фигура једно је од уметничких 
средстава у различитим формама визуелне културе, те 
су сликарство, скулптура, рекламни и политички 
постери неки од најчешће коришћених медијума за 

                                                            
5 Lott, Eric. 2013. Love and Theft -Blackface Minstrelsy and the 
American Working Class. New York : Oxford University Press. 147 
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стереотипизацију Афроамериканаца и пролиферацију 
блекфејса. 
 Популарност минстрел представа  базирана је 
на хиперболисању физичких одлика, бруталном 
исмејавању говора и порекла Афроамериканаца. Услед 
одсуства закона о ауторским правима, ригидних 
позоришних конвенција, те слободне интерпретације и 
драматизације књижевних дела, верно приказивање 
припадника Црне расе у интерпретацији белих 
глумаца у блекфејсу допринело је њиховом бесрамном 
карикирању. Минстрел представе у блекфејсу су 
првенствено користиле за материјал ситуације из 
ропства Афроамериканаца, а као популарна и забавна 
форма, тежиле су да институцију ропства прикажу као 
,,забавну, исправну и природну.’’ 6 Плес и осмех 
црних минстрела сведочили су о безбрижности коју 
им је омогућилo ропствo, као и радости мирног и 
стабилног живота под окриљем њихових белих 
господара. Широк осмех на лицу Афроамерканаца се, 
узев у обзир револуцију осмеха у сликарству све до 
XVIII века могао сматрати наслеђем негативне 
стереотипизације и карактеризације насликаних 
фигура. Наиме, све до аутопортрета Елизабет Виже-
Лебрен (Louise Élisabeth Vigée Le Brun) године са 
њеном ћерком,  1787. године, на коме се девојчица 
осмехује благо отворених уста која откривају њене 
зубе, широк осмех се сматрао знаком деменције. У 
прилог овој тврдњи сведочи и студија Колина Џонса 
из 2000. године која показује да се ,,показивање зуба 
сматрало непристојним, одликом нижих слојева и 
знаком лудила’’.7 Велики број Црнаца приказан је 
управо са широким осмехом на лицу, док се, са друге 
стране, управо Црнци и Црнкиње сматрају 
непристојним, нижим слојем друштва код којег се 

                                                            
6 Lott, Eric. 2013. Love and Theft -Blackface Minstrelsy and the 
American Working Class. New York : Oxford University Press.4 
7 Aleksander,Viktorija D. 2007. Sociologija umetnosti – istraživanje 
lepih i popularnih formi. Beograd:CLIO.45 
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често манифестују разни облици деменције. Чак, у 
односу на остатак њиховог тамног тела, исколачене 
очи и осмех су једино што се може видети на њима, 
чак и у мраку, те су непристојност, инфериорност и 
деменција најупечатљивије карактеристике Афроаме-
рканаца. Такође, као што сугерише Сузан Губар (Susan 
Gubar) у делу  Racechanges : White Skin, Black Face in 
American Culture, широк осмех ликова у блекфејсу, 
односно исцртане беле или црвене велике усне указују 
на везу са кловном, који коришћењем специјалне 
гестикулације, исмејавањем говора тежи да прикаже 
неког у, у основи, омаловажавајућем контексту.   
 У свом делу Love and Theft -Blackface Minstrelsy 
and the American Working Class Лот наводи податак да 
су минстрел наступи у блекфејсу привлачили бројне 
истакнуте личности и председнике, попут Абрахама 
Линколна, Марка Твејна и Волта Витмана, док су се 
познати расни лидери и аболиционисти деветнаестог 
века Фредерик Даглас и Мартин Дилејни оштро 
противили оваквом виду забаве. У часопису North 
Star,  Фредерик Даглас је изнео свој став о блекфејс 
имитаторима за које је сматрао да су  ,,прљави олош 
белог друштва, који је украо од нас пут њима  
ускраћену по природи, којим зарађују новац, и 
подстичу покварени укус својих белих суграђана.’’8 
Слично, чувена афроамеричка књижевница Зора Нил 
Херстон (Zora Neale Hurston) указала је на 
банализацију Афроамериканаца кроз њихову 
имитацију - најобичнијим затамњивањем лица 
изгорелом плутом и стереотипним дијалектом: 
,,Изгледа да сви мисле да је Црнца лако имитирати, 
када ништа није даље од истине.’’9 Међутим, упркос 
штетности расистичких приказа, улога блекфејса у 
минстрелима и другим облицима забаве заправо је 

                                                            
8 Lott, Eric. 2013. Love and Theft -Blackface Minstrelsy and the 
American Working Class. New York : Oxford University Press.15 
9 Gubar, Susan. 1997. RACECHANGES:White Skin,Black Face in 
American Culture. New York : Oxford University Press. 54 
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амбивалентна. Како запажа Ерик Лот, блекфејс и јесте 
,,прво формално јавно признање црне културе од 
стране белаца’’10 Иако се данас често помињу у 
контексту успостављања расистичких стереотипа, шоу 
програми путујућих певача и свирача такође су у 
многоме допринели видљивости црних извођача и 
популаризацији афроамеричке културе. Захваљујући 
црним ликовима, односно тамнопутим и светлопутим 
глумцима у блекфејсу, раскош и ритмичност 
афроамеричке музике, плеса и хумора доспели су у  
жижу интересовања, не само америчке, већ и публике 
широм света.  
 
Блекфејс у популарној култури двадесетог века 

 
 Еволуцијом и мултиплицирањем облика расних 
стереотипа од XIX до XXI века они су постали 
вишедимензионално средство манипулације јавним 
мњењем и успостављања принципа друштвене 
стратификације. Пратећи еволуцију технологије још 
од XIX века, расни стереотипи, иако константни, 
модификовани су према техничким иновацијама и 
могућностима у сваком датом историјском моменту.  
У хронолошком развоју расних стереотипа, дакле, 
може се уочити њихова усаглашеност са технолошким 
развојем, облицима дистрибуције уметности и  
медијима, као инструментима за обраћање јавности и 
обликовања њене свести.   
 Убрзана индустријализација и рапидна 
урбанизација, просвећеност народа и интелектуална 
радозналост, допринели су стварању прогресивних 
идеја чијим је надметањем настао велики број 
техничких проналазака, особито крајем XIX и 
почетком XX века.  На плану индустријског и 
технолошког развоја одвијали су се догађаји који су 
одредили динамику друштвених односа у САД у XX 

                                                            
10 Lott, Eric. 2013. Love and Theft -Blackface Minstrelsy and the 
American Working Class. New York : Oxford University Press.4 
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веку, али и касније – појава фотографије и 
разгледница, као првобитних комерцијалних форми, 
развој комуникационих технологија, тонских записа, 
филмова, позоришних (комичних) комада и  
електричне енергије. Са свешћу о политичким 
кампањама и значају пропагандног материјала 
појавиле су се и прве карикатуре у којима је заживела 
традиција штампане експлоатације блекфејса. 
Паралелно, опадањем популарности сценских изведби, 
које су устукнуле пред технички иновативним 
облицима забаве, блекфејс је свој израз добио у 
филмовима и радио програмима.   

Иако је заступљеност стереотипних ликова у 
блекфејсу, а касније и црних ликова без блекфејса 
високо изражена у америчкој филмској, као и у 
осталим уметностима, у раду су поменута само нека 
од првих остварења која су поставила темеље 
расистичке представљености у историји америчког 
играног и анимираног филма, радија и телевизије.  
 Прва филмска остварења уједно и илуструју 
први блекфејс на филму -  филмови Чича Томина 
колиба (Uncle Tom’s Cabin, 1903), Рађање једне нације 
(Birth of a Nation, 1915), и први звучни дугометражни 
играни филм, Џез певач (The Jazz Singer, 1927). 
Међутим, штетност првих приказа блекфејса огледа се 
у чињеници да су афроамерички ликови 
криминализовани или тривијализовани, будући да су 
приказани као сексуални предатори или кловнови. 
Иако је роман Чича Томина Колиба замишљен као 
антирасистички роман и литерарни аболиционистички 
апел, његова драматизација, као и екранизација,  
допринели су процесу негативне расне 
стереотипизације. У првој верзији филма Чича Томина 
колиба из 1903. године, све улоге црнаца припале су 
глумцима у блекфејсу, чиме је дат допринос 
аутентичности и реалистичности већ поменуте 
расистичке слике.  
 Драмске верзије романа познате под називом 
„Томове представе„ (Tom Shows) које су заживеле 
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након  Прогласа о еманципацији, подједнако су 
експлоатисале блекфејс а банализовале и извргавале 
подсмеху теме расе и ропства. Комерцијализацијом 
црначког живота и ропства, у мери која је бацила 
сенку на првобитну забринутост над судином 
Афроамериканца,  фокус драматизације Чича Томине 
колибе се померио са осуде расне дискриминације на 
њено неинтенционално истицање. Многе од ових 
популарних изведби биле су често „претерано 
екстравагантне, глупаве и сентименталне, а део њене 
допадљивости у иностранству долази од тог 
једноставно егзотичног квалитета живих робова.“11  
Крајем деветнаестог века све велике драмске верзије 
увелико су модификоване да би се прилагодиле 
позоришним конвенцијама, укусу позоришне публике, 
атмосфери у друштву и на америчкој политичкој 
сцени. Од мелодраме, представе су се све више 
претварале у мјузикле, бурлеске и пародије које ни 
изблиза нису наставиле путем антирасистичке 
пропаганде који је Харијет Бичер Стоу утрла својим 
романом.12 
 У периоду економског растројства и 
несигурности САД након Грађанског рата, страх да би 
мисцегенација  могла нарушити стабилност 
традиционалних вредности на Југу и угрозити чистоту 
беле расе деловао је као катализатор политичког, 
друштвеног, психолошког и физичког потчињавања и 
маргинализовања Црнаца у америчком друштву.  Црни 
забављачи из минстрела били су предмет поруге, те 
као такви нису могли изазвати мржњу и нетрпељивост 
од стране белаца. Економски (материјално), 

                                                            
11 Роналд Харвуд, Историја позоришта (Београд : CLIO, 1998), 
324. 
12 Рад УЛОГА ДРАМАТИЗАЦИЈЕ РОМАНА ЧИЧА ТОМИНА 
КОЛИБА ХАРИЈЕТ БИЧЕР СТОУ У ПРОЛИФЕРАЦИЈИ 
РАСНИХ СТЕРЕОТИПА представљен као ауторски рад на 
Конференцији CULTURES IN DIALOGUE/КУЛТУРЕ У 
ДИЈАЛОГУ, Филолошки факултет, Београд, 29-30. септембар, 
2012. и објављен у Зборнику радова са Конференције.    
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политички и биолошки угрожени белци, међутим, 
били су подстакнути и више него мотивисани у 
намери да заштите своје жене од насртљивих Црнаца 
попут чувеног лика у блекфејсу из филма Рађање 
једне нације, Гаса, који наводи на самоубиство младу 
белу девојку Флору Камерон. Посматрано кроз призму 
расне стереотипизације, штетност овог филма огледа 
се у приказању расне интеграције, блекфејса и црних 
лица  као отеловљења напада на чистоту белих жена и 
беле расе, цивилизацију, културни, друштвени и 
политички поредак Сједињених Америчких Држава.  
 Радио програм представио је формат који је 
тежио да визуелни доживљај минстрела надомести 
стереотипним говором Афроамериканаца. Најпозна-
тији расистички радио шоу био је Шоу Амоса и Ендија 
(The Amos 'n' Andy Show), чије је емитовање започето 
1929. године. Главни ликови, Фримен Гозден (Freeman 
Gosden) и Чарлс Корел (Charles Correll) су, у покушају 
да надоместе визуелни аспект стереотипа и омогуће 
слушаоцима да направе разлику између њих двојице, 
стереотип који се везивао за првобитни блекфејс из 
водвиља и минстрела дочаравали пренаглашеним 
говором Црнаца Амоса и Ендија.   
 Растућим утицајем Националног удружења за 
напредак обојених људи (National Association for the 
Advancement of Coloured People - NAACP) крајем 30-их 
година ХХ века, када је осетљивост према питањима 
расе постала доминантно расположење, а блекфејс 
синоним за расну стереотипизацију, опала је и 
популарност оваквог вида забаве у филмовима и радио 
програмима. Међутим, анимирани цртани филмови 
постали су нова форма у којој је заживео концепт 
блекфејса за који се заправо и сматра да је поставио  
темеље америчке ране анимације. Уобичајен елемент 
расистичке стереотипизације јесте приказ 
Афроамериканаца у блекфејсу, који се јавља у два 
најчешћа облика – када су ликови све време приказани 
у блекфејсу и када поприме лик блекфејса услед неке 
експлозије (најчешће бомбе). Процењује се да је 
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велики део анимираних цртаних филмова у себи 
садржао неки вид стереотипа везаног за црначку 
популацију, обухватајући тако и најзначајније ликове 
раног анимираног филма — Микија Мауса, Феликса и 
Душка Дугоушка (Mickey Mouse, Felix the Cat, Bugs 
Bunny) који су, по мишљењу многих аутора заправо 
били минстрели који си играли и певали широких 
осмеха у белим рукавицама.13  Један од првих 
расистичких цртаних филмова који је веома 
експлицитно приказао блекфејс био је цртани филм из 
серије цртаних филмова о Микију Маусу, Mickey's 
Mellerdrammer  из 1933. године.  У поменутом филму, 
који и сам подсећа на минстрел представу, приказан је 
комад Чича Томина колиба у изведби Микија, Мини, 
Шиље, Хорација и Белке (Minnie Mouse, Goofy, 
Clarabelle Cow, и Horace Horsecollar) који тумаче  
ликове из истоимене представе трансформишући се 
мазањем чађи на лице и помоћу експлозије петарде. 
 Николас Семонд (Nicholas Sammond) указује на 
међусобну условљеност минстрела и анимације.  
Наиме, једна од главних карактеристика ране 
америчке анимације јесте ношење белих рукавица, 
које се такође може уочити и у раном минстрелу у 
блекфејсу. Наиме, овакав детаљ на рукама минстрела 
извођача или њихових саговорника на сцени означавао 
је лажну отменост и високи сталеж, карактеристичан 
за белу, а не црну расу. И сам покушај имитирања 
белаца је известан вид девалоризације Црнаца, будући 
да имитација сама по себи представља нешто мање 
вредности у односу на предмет опонашања. Контраст 
белих рукавица на рукама минстрела додатно је 
истицао неприродност и извештаченост оваквог споја. 
 Пример расистичког гега у цртаним филмовима 
који се може видети и у појединим цртаним 
филмовима из серијала о Тому и Џерију (Tom and 
Jerry), a то је трансформација ликова у блекфејс након 

                                                            
13 Sammond, Nicholas. 2015. Blackface Minstrelsy and the Rise of 
American Animation. Durham and London: Duke University Press, 3. 
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експлозије или паљења аутомобила.  Један од примера 
јесте цртани филм Mouse Cleaning (1948) у коме се 
Том претвара у блекфејс карикатуру и поред покорног 
става тела, обраћа се Меми и одговара јој 
стереотипним говором, алудирајући на понизни говор 
и став афроамеричких робова.14  У цртаном филму His 
Mouse Friday (1951) дат је стереотипни приказ Џерија 
који се прерушава у блекфејс и почиње да говори 
стереотипним дијалектом, у покушају да побегне од 
Тома, са којим се нашао на пустом острву након 
бродолома. Осим што се радња филма одвија у 
џунгли, на пустом острву, егзотичност је 
интензивирана аутентичним племенским костимом 
који Џери носи, указујући на асоцијативну повезаност 
џунгле, одсуства цивилизованости и блекфејса. 15 
 У периоду процвата цртаних филмова, између 
1930-их до 1950-их година, аниматори попут Warner 
Brothers, Walt Disney, MGM, Merrie Melodies, Looney 
Tunes, R.K.O., допринели су пролиферацији бројних 
расистичких стереотипа. У овом периоду, који се 
такође сматра и златним добом анимације, произведен 
је велики број филмова чије је приказивање 
настављено током читавог двадесетог века.  Бројни 
цртани филмови претрпеи су извесне модификације 
услед Кодекса производње филмова (Motion Picture 
Production Code) из 1930. године, а они који су 
окарактерисани као расистички до те мере да се нису 
могли кориговати монтажом или изменама, 
цензурисани су. Међутим, иако се не емитују на 
телевизији, Интернет је крајем двадесетог и почетком 
двадесетипрвог века омогућио приступ овим 
цензурисаним садржајима, међу којима се најчећшће 
помиње Цензурисана једанаесторка (Censored Eleven). 
   
 Лик Афроамериканца  је постао уобичајени 
мотив у области забаве, дечије књижевности, играчака 

                                                            
14 https://www.youtube.com/watch?v=AacGZdP_yM0  
15 https://www.youtube.com/watch?v=ngd2tY71g6c 
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и друштвених игара, цртаних филмова и стрипова, 
реклама, омота музичких производа, амбалажа 
намирница и разним другим добрима. Међутим, 
средином двадесетог века, Национално удружење за 
напредак обојених људи почело је да скреће пажњу на 
деградирајуће приказе Афроамериканаца и отпочело 
је кампању за заустављање изведби и приказа у којима 
су заступљена стереотипно приказана црна лица. 
Након Покрета за грађанска права (The Civil Rights 
Movement), коришћење овог мотива је обустављено а 
блекфејс је постао табу тема у Сједињеним 
Америчким Државама. У овом периоду, примат 
преузима телевизија, која је, као медиј који 
вишеструко ангажује и анимира своје гледаоце 
заменила једнодимензионалност радија и осталих 
облика популарне културе. 
 У почетној фази свог настанка, телевизија се 
ослањала махом на водвиљ, док су ситуационе 
комедије углавном преузимане са радија. Отуд не 
изненађује популарност емисија  Amos and Andy и 
Beulah, које су пренете са радија на телевизију. Ипак, 
водећи расни лидери и организације, међу којима 
најзначајнија NAACP, уочили су штетност оваквих 
садржаја по афроамеричку популацију, те су захтевале 
обустављање њиховог емитовања. Како су стереотипи 
дефинисани као слике ,,у нашим главама’’ и да је 
поступак сваког појединца базиран на ,,сликама које 
[он или она] направи или које су њему [или њој] 
дате,’’16 јасна је улога истих или сличних негативних 
слика о припадницима етничких и културних мањина 
које се понављају у различитим медијима. Као моћни 
трансмитери културних слика и идеологије, масовни 
медији  такође представљају и механизам у 
дистрибуцији и популаризацији тих слика. Услед 
одсуства реалистичних и непристрасних приказа 
Афроамериканаца, свест о припадницима црне расе 

                                                            
16 BERNARD E. WHITLEY JR.The Psychology of Prejudice and 
Discrimination, Ball State University, Second Edition, 9. 
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формирана је код широког аудиторијума на основу 
негативних, стереотипних слика.  Напори NAACP 
резултирали су уклањањем експлицитних расистиких 
сцена блекфејса из телевизијског програма, али су 
стереотипни прикази опстали у суптилној форми, 
трансформишући се и развијајући се паралелно са 
друштвом и напретком технологије. 
 

Закључна разматрања 
 

 Појавом афроамеричких уметника, удружења и 
активиста који су се супротставили расизму у 
књижевности ситуација се постепено мењала а 
културни диверзитет постајао императив друштва, 
уметности и културе. Мултикултурализам и расна 
равноправност постали су оруђа трансформације 
друштва у другој половини ХХ века, а расистички 
прикази нашли су се на удару критике и цензуре до те 
мере да се ретроактивно забрањују и цензуришу сва 
дела и сви садржаји који промовишу неједнакост, 
расну неравноправност или на било који начин 
обезвређују припаднике неке културне групе. 
 Блекфејс, као наизглед једнодимензионална 
маска или лице, имплицира далеко дубље значење. 
Иако настао као уметничка традиција,  он заправо 
отеловљује расистичку идеологију, имплицитне и 
експлицитне поруке које се у њој крију, системски 
продирући у сваки слој америчког друштва и 
остварујући своју идеолошко – политичку и 
агитаторску улогу. Амбивалентна улога блекфејса, 
који је заживео и опстао кроз минстрел и касније 
настале уметничке творевине, огледа се, не само 
естетско - уметничкој вредности, већ лежи и у 
(а)моралном надживљавању властите епохе. 
 
 
 

 



152 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





154 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



155 

 

Милан Миловић 
 

 
НАДА 
 
 
У сваком граду 
постоји главни трг 
где под окриљем ноћи 
тик пред почетак свитања 
спретни младићи 
разносе печени хлеб, кифле, сомуне, погаче 
по продавницама... 
 
Ненамерно у својој несаници из сенке 
гледам ту свечаност 
мâра, складности и чедности 
где без роптања и позе 
као митски радници доброчиниоци 
раде свој посао немушто и хитро 
лако и својски 
носећи милионе добара у једном џаку 
побеђујући на волшебан начин 
сво зло овог света 
а нарочито оног којег хране 
и који у ово време спава... 
 
Био сам и ја једном срећан 
када сам то радио у младости... 
 
 
НЕ ДАМ (2010) 
 
 
Не дам вам људи 
Ништа своје 
Вредело, не вредело 
Свеједно је 
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КОШАВА 2 (1994) 
 
 
Кошава скитница 
дом нема 
тргом себи говори 
себе слуша 
заглушује 
 
Хук јој  
разбија слух 
оштрина леди 
вид 
 
За пун месец 
залази 
муњу облак 
дозива 
громове 
гута 
 
Затим кроз капије 
отвореног гробља 
под гробну се плочу  
скрива 
уз неког смирује  
до зоре 
 
 
СУСРЕТ 
 
 
Рекох речи 
дођоше очи 
 
У њима осмех 
дуг и скривен 
даљина лепа и мека 
и искри све 
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и сија  
и зрачи 
 
Рече речи 
 
Приђох очима 
у њима открих 
живе трагове месечевих лутања 
зелена љупкост 
упија пркосе 
да дохвати жељу 
одложи снове 
и покушај  
помири успехом 
 
Очи ми поверише 
 
Бистра су и смртна 
хтења 
што раздиру ћутање 
и значе рађање боли 
јер чежња човекове туге  
хоће ширине 
да оживи радост 
кроз боли побуне 
 
И схватих још 
Да реч што  
Замире у оку 
Понире у зелено...  
Близина 
створена задовољством 
сусрета 
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ОДЛОМАК ИЗ ДНЕВНИКА  
МИЛАНА МИЛОВИЋА 

 
Јануар 1992. 

 
... У 6.30h ујутру аутобусом за Београд са 

Радмилом. Време? Пролећно, за неверовање. Није за 
веровање ни све што се после дешавало. То је за причу 
– нарочито претрес и легитимисање целог аутобуса од 
војне полиције на Бубањ Потоку, на наплатној рампи. 
Снимио сам део тога својим диктафоном. Доказ овог 
времена. Носио сам судске предмете и чак су и за то 
питали: „Да ли је то неки пропагандни материјал?“ 
Размилели се и обични и војни полицајци и 
саобраћајци – права ратна слика... Али ово је сада 
стална пракса. Доста закаснили због претреса и једва 
дочекали трамвај.  

Део дана у суду расправљамо о проблему 
надлежности. Око тога су настали грдни ломови. 
Завршавам радни дан у суду и идем даље. У Симиној 
19, у редакцији Часописа Црвени Крст Србије, 
прегледам рукописе за следећи број. Ту је био и 
емисар из Данске, са којим смо направили разговор. 
После сам отишао у Влајковићеву 8, у штампарију 
„Гласа“. Причам са техничким уредником, завршавају 
актуелни број. Дао сам неке примедбе, али број и није 
тако лош. Волим ову атмосферу штампарије. Све су 
оне сличне, као мравињак, динамично, опасно опојно, 
чак заносно место, тај прави штимунг а ради се на 
папирима који нису вечни. Добио сам књигу Вука 
Винавера „Писци сведоци епохе“. Одатле сам кренуо 
до боја 6 да обиђем брата од тетке Владу, па на 
Славију до Сашке и Маје. Сретнем Василију Радојчић, 
лепо изгледа. Опет на аутобус, и опет претрес код 
Бубањ Потока.  
 

... Умро је чика-Тиба, Ратибор Новаковић, 
новинар, боем, фотограф ... Волео је велике приче и 
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мале људе... Волео сам разговоре са њим који су 
трајали сатима и сатима... 

Још јуче су нагло почели „светојовански“ 
мразеви – после дужег периода правог лета – нагло 
зима... 

А ноћас је дувало. Ја сањао снове које сам 
запамтио. У Београду, на Славији, тачније у 
Бирчаниновој 33, нема више куће моје тетке по мајци 
Косаре – нема ни тетке – и то је реално, није сан. Али 
у сну ја тражим ту кућицу (ово се понавља) и налазим 
је у разним варијантама (у стварности ту је изграђена 
кућерина, на жалост  - а била је то мала кућа, 
задужбина). Овог сна је то такође огромна грађевина, 
али ми неко тамо каже: сачуван је део старе куће, као 
споменик културе. И заиста у дворишту кућерине ја то 
видим, малу кућу као за лутке, прозорчићи, мала 
врата, али све је баш како и је и било, чак и дивно 
старо двориште – и мада некако знам да је сан, 
необично сам срећан....  

Наравно, то као и сваки дан пролази... 
Јутрос, тако рано пробуђен као и увек, 

размишљао сам о ... о вечној трци коју ја вечно трчим. 
Чему?... Одједном се у мени јавио отпор – зашто ја 
морам свима да удовољавам, стално ме неко притиска, 
стално неки рокови, извештаји...  А радити под 
притиском највећа је робија. И ја ово стално тако 
радим, мајко моја... 

Однео сам у редакцију „Речи народа“ свој 
текст. Тамо попричам са Мићом Илићем. Каже ми да 
је Тиба мало боловао, од срца, био је пар дана у 
болници и у петак га већ није више било... сахрана је 
била брзо и зато је било мало света... Мића му је 
држао говор и како рече само што се није стропоштао 
у раку уз Тибу...  

Хладно је и тек увече Радмила и је прошетасмо 
пустим, празним Пожаревцем... 
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Ђорђе Д. Сибиновић 
 
 

МИЛАН МИЛОВИЋ, НЕЖНИ РУКОПИС 
ПРАВДЕ И ЉУБАВИ 

 
 

„Право и поезија устају свакога јутра из исте 
постеље“,  записано је у времену и нама остављено да 
дописујемо неограничне њихове домете онолико 
колико можемо да их разумемо и препознамо путање 
које се наизменично разилазе, укрштају и уједињују. 
Нема у човеку и свим очекивањима која га обавезују, 
важнијих простора од места за љубав и правду. И 
колико год да је свако од нас спутан застојима 
свеколиких брига, враћање овим врелима опстанка, 
једино је исходиште и истинско напајање људскости у 
нама. А пут до преживљавања и уживљавања у живот 
и срца света и времена, води преко права и поезије, 
преко трагова којима се тешко али поуздано и 
сигурно, стиже до правде и љубави. Ретки су међу 
нама они који собом доносе таленте и моћи да живот 
испрате дуж ових путељака и додају свету „зрно своје 
соли“ од које правда и љубав бивају блажи, укуснији и 
лепши од свега другог „под капом небеском“. То их 
чини другачијим од других и посебним до вечности. 
 Такав је био Милан Миловић, судија за сва 
времена и песник за вечито певање. Човек који је 
стрпљиво и упорно јездио енергијом примљених 
дарова издржавајући искушења обичности и 
баналности чије вишкове свакодневно производе 
правила и процедуре правничког поступања и 
судбински их претварао у речи и језик певања о 
животу који преостаје и превршује административну 
евиденцију прецизности безличног приказивања 
забринутог људског лица које застрашено провирује 
из судских аката. У истом дану треба разврставати 
бројке и доказе, непрекидно опомињати себе, одагнати 
ризике огрешења, часно и поштено радити рударски 
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посао судије и у смирају „мале смрти“ једнога дана, 
оживљавати искуства у језику очовечења, уздизања у 
висине наде опстанка и мелодије сусрета са смислом 
који обитава изван архива и прецизних правила, норми 
за узалудна суданија. Писати поезију и изјутра, поново 
отворити „списе предмета“! 
 Мапа животног пута свакога човека разуђена је 
и непозната, избраздана дубинама и смрзнутим 
окрајцима понора и висина: од завичаја, рођења и  
детињства, преко виталности потенције свих узуса 
етике дужности, па све до центра свога рода и врха 
сопственог кретања. Милан Миловић, исписао је своју 
биографију као брилијантни припадник времена: 
рођењем и местом које оно доноси у друштву али и 
прегорним радом којим се постиже све остало. Растао 
је као време које је репрезентовао, од периферије ка 
центру, од приправника до врховног судије, од 
гимназијалца до писца, од председника суда до 
угледног експерта, од младића до узорног супруга, од 
снаге младости до родитељских дужности, од дерана 
до деде опседнутог унуцима. И све време писао, 
непрестано писао и исписивао живот у језику, у језику 
правничких термина који суво, хладно и 
неинтересантно његовим комшијама доносе правду, у 
језику књижевности, благо и топло ширећи радости 
живота као непоновљивог догађаја, у хроникама 
времена, чувајући од заборава баштину опстанка. И 
све време био тих и невидљив, смеран и доступан 
пријатељима. Пожртвован и обзиран, вредан и упоран, 
одлагао је прво лице једнине за топлину дома и својих 
најдражих. И оставио јасан и неизбрисив лик на 
пергаменту времена и рукопис у зборнику српске 
књижевности. По узорном моделу великих људи. Нека 
му је вечна слава!  
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Драгољуб Луне Симоновић 
 

 
ПИСМО МИЛАНУ МИЛОВИЋУ 

 
 

Драги  Милане, 
 

Рођен 1933. на Цетињу. 
 Тако почиње Твоја животна биографија, баш 
као и сваком ко стиже на Земљу (мислим на планету, 
отуда предлог „на“) ... роди се, прохода, саживи са 
коленима огуљеним, затим преживи и надживи све – 
од лепоте битисања и радости до проблема и препрека, 
неретко прометејских ... па се у земљу врати, као 
одмориште на путу у вечиту небеску плавет и вечни 
незаборав у срцима блиских и драгих. 
 

* 
 Откуда ми податак „рођен 1933. на Цетињу“? 
 Или сам негде прочитао или ми о рођењу Ти 
исприча, као осамдесетогодишњак, у једно топло 
предвечерје 2013., у башти „Орашца“, кад пописмо 
последње пиће. 
 Чу – на Цетињу! 
 Одмалена сам на брђане Цетињане гледао као 
на оне грлене јунаке који, кад снажнога гласа пусте, 
могу се чути (или чут) све до стишке равнице... а за 
Тебе, гласа меканог и свиленог, пре бих рекао да си 
рођен баш у питомини и миру поменуте равнице у 
којој Те замишљам онако дечачки замишљеног 
(намерно направих плеоназам), мудријашко – 
његошевски занесеног, загледаног у дунавско 
огледало ... а преко пута Ти машу Јустиција и Сапфа, 
моле да се праву и правди предаш, са песмом заједно. 
 Нису погрешиле – предаде се Ти и праву – 
правосуђу и песми и још многој лепој речи, која се 
преко пресуде, књиге и публицистике народу дарује ... 
ни „седму силу“ ниси заобишао. 
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 Лепој речи – на многаја љета. Верујем, докле си 
писао – дотле си дисао, занемарујем (евентуално) не-
колико месеци неумитне болести. 
 

* 
 Зашто сам подвукао „лепу реч“? 
 Због таквих као што си Ти, што покољењима 
оставише у духовно наслеђе многе лепе речи. Веруј, 
Милане, те речи су спаковане у драгуљарницу Твог 
стваралаштва, увек сијајући – а све ће више, јер у 
Србији лепа реч умире у највећим мукама заборава и 
отуђености, прогнана бајонетима кича и простаклука. 
 Ти си лепу реч неговао, верујући да је само она 
вредна рађања и битисања на Земљи, а ја додајем: она 
је Спаситељка која ће Ти обезбедити незаборав не 
само у срцима Радмиле, Александре – Сашке, Марије 
– Маје, већ ће Те спасити од заборава као теже смрти 
од оне која раздваја тело и душу.  
 

* 
 Знам да си прочитао многе моје речи из 
правних чланака, монографија, коментара, али и из 
књига поезије и прозе, али ... одлепршао си у невакат 
свакојаких сила разградње. Једна таква сила, плод 
људских грешака и немара – а не „више силе“ коју си 
Ти као студент права спознао пре шест и кусур 
десетлећа – уништила ми је преко 2.300 књига у 
обреновачкој мајској поплави 2014, међу којима и 300 
примерака књиге „Лепореч, српски правници – 
књижевници“  коју сам истраживачки стварао пуних 
девет година и о чијем сам Ти рађању надахнуто 
причао у оном дивном предвечерју у башти „Орашца“. 
 Ниси стигао, Милане, да завириш у Лепореч. У 
њој си и Ти, уз још 239 српских правника – 
књижевника.  Хм, знам да Те копка у каквом си се 
друштву нашао... Лепом, за понос и радост, уз 
(поменућу Ти само десети део имена): Доситеја 
Обрадовића, Саву Текелију, Јована Стерију Поповића, 
Јакова Игњатовића, Јована Јовановића Змаја, Лазу 
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Костића, Лазу К. Лазаревића, Бранислава Нушића, 
Јована Дучића, Бору Станковића, Вељка Петровића, 
Растка Петровића, Александра Вуча, Велибора 
Глигорића,  Данка Поповића, Владету Станковића, 
Вељка Губерину, Марка Младеновића, Данила 
Николића,  Синишу Павића,  Милована Данојлића, 
Страхињу Кастратовића, Јасмину Ану, Душку Јованић 
... 
 Речи које исписах у предговору књиге  Лепореч  
посебно су инспирисали они правници – књижевници 
које сам лично упознао, они су ми били жива 
инспирација (дали су ми шансу да их упознам и као 
људе), а свакако међу њима Ти заузимаш достојно 
место. Између осталог, записах: Право и поезију, 
трагалаштвом и упорношћу спелеолога, стално треба 
налазити у тунелу нововековне српске (и светске) 
духовне апатије, извлачити их из тунела, издизати их и 
братимити са светлошћу мајског јутра ... Право је 
поезија ..., али само ако му приступамо креативно и 
промишљено (а не догматски и рутински). Рецимо, 
када правну празнину попуњавамо познатим методама 
тумачења права – од језичког до телеолошког. Кад 
презремо лажну лаичко – вулгарну заблуду да су 
„најбољи правници они који вешто проналазе рупе у 
закону“... 
 У овој светој  Лепореч  ризници Тебе сам, 
Милане, заступио одломцима из приче „Кум“ 
(објављене у престижној рубрици „Прича Политике“ ) 
и песме коју си посветио Исидори (Секулић) у којој си 
записао: 
 
  Усамљена, а никад сама 
  Тужна, а никад несрећна... 
 
 Драги Милане, послушај један катрен из 
познате песме, за коју деценијама кажу – 
староградске: 
  На те мислим када зора свиће, 
  На те мислим кад се сврши дан. 
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  На те мислим кад се свако биће 
  Спрема тихи да проснева сан. 
 
 Знаш ли ко је написао ову култну песму? 
 Нико то не зна у данашњој Србији, неком 
лудом срећом ја пронађох: ову песму је написао 
правник – песник Владимир Николић, пре 170 година. 
 Видиш, Милане – песма је бесмртна.  
 Угледај се на песму – и Ти нам буди бесмртан 
... макар онолико колико си топлином душе, 
човечношћу и оствареним правно – књижевним (и 
новинарским, и ...) делом заслужио. 
 

* 
 Добро си прочитао на списку имена у чијем си 
се друштву нашао: Јован Јовановић Змај и Лаза К. 
Лазаревић, познати књижевници и лекари. И ово се 
мало зна – обојица су завршили и правни факултет. 
Светог ли тројства: лекар – правник – књижевник. 
 Кћер Марија наследи Твоју песничку жицу ... и 
постаде леп пример светог двојства: лекар (научник) – 
песник. Лекари основаше друштво  Видар. Лепо, и 
Хипократ би се одушевио сазнањем да његови 
следбеници разноразне бољке, међу којима и 
„отворене преломе душе“  видају – и песмом! 
 У свом двадесет четвртом лету Марија је 
објавила збирку песама „Унутрашња декорација“. 
Браво за Марију! Лако је уредити спољну декорацију, 
а веома је тешко наћи мајстора за унутрашњу 
декорацију. Браво – и због посвете: Ову књигу 
посвећујем деди Сими Тривићу, лимару и оцу Милану А. 
Миловићу. 
 Подсећам Те на једну Маријину строфу: 
 
  Ноћас седим и пишем, 
  Плаћајући за оно мало 
  Среће што је недавно 
  Превагнуло на мом кантару, 
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 са  жељом да Ти кажем да Јустицијин кантар 
све више рђа и квари се у српском правосуђу,  те 
попут Данковог срца из истоимене приче Максима 
Горког, све више сија кантар који си Ти пунио као 
судија привредног судства  безмало четири деценије. 
 Данас – ни јаке привреде, ни јаког судства... 
 Онима који су Те упознали, не скривам радост 
што њима припадам, правне послове и недоумице 
олакшавају стотине и стотине сентенци судске праксе, 
које су публиковане Твојим прегнућем.  
 

* 
 Последњи пут Те видех као осамдесетогодиш-
њака. 
 Тело уморно – спрам година. Али, Твом 
менталном здрављу и духу тада би позавиделе хиљаде, 
хиљаде ... и хиљаде српских педесетогодишњака.  
 Уместо по неком небеском голубу писмоноши, 
журим да Ти ово писмо пошаљем преко Александре – 
Сашке и неке чудесно брзе нововековне (електронске) 
везе ... па преко Браничева – у незаборав. 
 Вечнаја памјат и бескрајно хвала, пријатељу. 
 
 

Твој духовни сабрат или посинак  
(како желиш – рођен сам двадесет лета после Тебе), 

Драгољуб Луне Симоновић 
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Милован Ј. Богавац  
 
 

МИЛАН МИЛОВИЋ, ПРАВНИК И ПОЕТА 
 
 
 
 Тридесетог јуна 2015. године умро је у 
Београду Милан Миловић, познати правник и судија, 
друштвени активиста и културни посленик, хуманист 
и један од поета особеног гласа у савременој српској 
књижевности. Сахрањен је у свом граду, свом 
Пожаревцу. Овог часног човека, човека разумевања и 
добре воље, упознао сам пре равно четврт века. Било 
је то у време када је из Пожаревца премештен у 
Београд jeр је постављен за судију Вишег привредног 
суда Србије. Већ тада био је он члан Друштва 
новинара Србије и члан Удружења књижевника 
Србије. Касније смо, од 1995 - 2002. били чланови 
Комисије за избор нових чланова УКС. Он је и након 
тога и даље на редовним годишњим скупштинама 
Удружења биран у Комисију, у том га је својству и 
смрт затекла. Тада сам се уверио у његову преданост у 
раду и принципијелност, чиме је доприносио да 
Комисија стекне углед код широког чланства. Његов 
удео у изради Правилника о пријему нових чланова у 
УКС је био непроцењив. И да ли је уопште потребно 
истаћи да се измене и допуне СТАТУТА Удружења 
књижевника Србије у смислу усаглашавања са 
законском регулативом, као и евентуално заступање 
ове књижевне асоцијације у споровима готово да су 
спадала у његову сталну добровољну дужност. 

Милан Миловић рођен је на Цетињу 18.11.1933. 
године. Родитељи: отац Александар, правник, судија и 
председник суда; мајка Лепосава, рођена Костић, 
дугогодишњи службеник Министарства пошта у 
Београду. Супруга Радмила, девојачко Тривић, 
професор историје. Деца: кћери Александра, лекар, и 
Марија, лекар и поетеса. Милан је одрастао и 
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школовао у браничевском крају где су службовали 
родитељи. То ће му бити прави завичај у коме ће 
провести безмало цео животни и радни век. Основну 
школу је похађао у Кучеву (1940-1944), гимназију 
учио у Пожаревцу, велику матуру положио школске 
1951/52. године. Исте године се уписао на Правни 
факултет у Београду, дипломирао 1956. године. 
Говорио је француски језик, а добро је познавао 
старолатински. Службовање започео у Пожаревцу у 
суду прво као стручни сарадник, а затим судија у 
Среском трговинском суду, па председник истог суда. 
Пре тога био је начелник Секретаријата за народно 
здравље и социјалну заштиту Среза Пожаревац (1957) 
и начелник Секретаријата за општу управу и 
унутрашње послове Среза Пожаревац (1958). 
Предсеник Окружног привредног су да у Пожаревцу 
био је од 1981. до 1990. године када је постављен за 
судију Вишег привредног суда Србије у Београду и на 
тој дужности је остао до краја свог радног века. 

Од првих година службовања припадао је 
корпусу младих интелектуалаца који су предано и 
организовано радили на развијању и обогаћивању 
просветно-културног и уметничког живота у 
Пожаревцу и читавој браничевској области. Из тих 
година потичу и први литерарни прилози и стручни 
чланци Милана Миловића. Ваља посебно указати на 
штампање његових стихова – циклус од десет песама 
које су објављене у часопису Браничево (Год. XII, бр. 
1-2, 1966, стр. 57-66) у Пожаревцу. Додајмо овде и да 
је правник и судија Миловић деловао и у многим 
друштвима и организацијама, нарочито оним са 
хуманитарном оријантацијом о чему сведоче многа 
писмена признања у виду захвалница, повеља, 
диплома и сл. Песме, лирску прозу, приповетке, 
приказе, критичке осврте и чланке разноврсне 
садржине објављивао је у листовима и часописима: 
Браничево, Стиг, Ријечи, Рад, 4. јули, Политика, НИН, 
Реч народа, Књижевна реч, Стварање, Књижевне 
новине и др. Био је члан редакције часописа 
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Браничево, председник издавачког савета часописа 
Развитак и уредник листа Црвени крст Србије. 
Редовно је из своје струке објављивао у листовима за 
судску и управну праксу и зборницима, као и књигама 
у којим а се јавља као сааутор. Књижевним радовима 
је заступљен у зборницима Предели стишких песника, 
Сан камен отварам и Књижевно Браничево. Све 
говори да Миловић несумњиво спада и заслужне и 
угледне људе овог поднебља. 

Зар и мноштво награда и одликовања нису 
најбољи доказ напред реченом. Ето и разлога да и овде 
буду наведена, регистрована: Добитник Повеље 
Браничево, добитник Октобарске награде Пожаревца, 
Смедерева, Великог Градишта, Голупца, Кучева и 
Жагубице, добитник јубиларне Плакете Удружења 
Књижевника Србије поводом стогодишњице ове 
књижевничке асоцијације, Златна значка Задружног 
савеза Србије, Златна значка Савеза синдиката Србије, 
Златна плакета Привредних судова Србије, Златна 
значка Црвеног крста Србије, Златна значка Културно-
просветне заједнице Србије, Орден рада са сребрним 
венцем и Орден рада са златним венцем.  

 Милан Миловић је објавио четири збирке 
песама: Збрајање растурених жишки под огњиште 
мрака, Пожаревац, 1966; Испод Чачалице, Пожаревац, 
1972; Писма без препоруке, Пожаревац, 1976; 
Разблуде, Пожаревац, 1980. Овај поета је један од 
веома ретких који није журио са издавањем књига. 
Сазнања говоре да у заоставштини има песама и за 
две-три збирке и прозних остварења бар за једну 
књигу. Остаје да се сачека са прегледом и сређивањем 
онога што се буде нашло и евентуално објавило и 
придодало постојећем и тада пружити прилику нашој 
критици да о овом поети особеног гласа да целовит 
увид.  

О објављеним књигама поезије Милана 
Миловића писало је доста критичара. Заједничко је да 
сви о његовим песмама говоре као о необично 
колоритним поетским минијатурама које су у суштини 
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целовите и изразом згуснуте. Не истиче ли се тиме 
лапидарност и лепота говорења, а то већ није 
занемарљива похвала за сваког песника поготово ако 
се изричу у вези са појавом првих самосталних књига, 
као што је случај са овим песником.  

„За Миловићев поетски исказ речено је да 
његове песме откривају нове лирске ситуације... и да 
се исказују непосредно; Миловић тка свој несмирај 
благо и ненаметљиво... Исписујући себе, своје смираје, 
своје ватре и сени... све то слива у једну прелепу 
својину која се зове љубав према људском животу и 
према људској страсти“ (Д. Живадиновић); „Миловић 
се исповеда искрено и без извештачених претензија... 
код њега има разнежености, да не кажемо 
болећивости, какве налазимо, на пример, у добрим 
старим шансонама“ (Р. Мићуновић); „У неисказано 
кратким, једноставним описима, утисцима и посебним 
сликама, доноси једну трајнију поетски визију 
сугестивних преокупација и поезији Миловићевој 
само даје један већи шарм и поетски естетизам“ (М. 
Илић); „У Миловићевој песми мотив и језик 
(експресија, израз, стил, тзв. лирско писмо) творе 
дијалектичко јединство, као да мотив произлази из 
језика, и обрнуто. Они су подређени један другоме: 
њихова је уметничка међузависност очигледна. Свет 
песме је у језику, језик је његов израз, струна која 
емитује сигнале специфичности или специфичког у 
томе свету“ (М. Друговац). И да више не наводимо, јер 
могло би се набрајати и набрајати... 

Милан Миловић, изузетан правни стручњак и 
особени поета је својим животом био оличење 
прегалаштва, поштења и хуманости. Ретко цењен и 
уважаван у свим срединама у којима је живео и 
деловао. Вест о његовој смрти ожалостила је велики 
број књижених стваралаца, научних и културних 
радника, другова, сарадника, пријатеља, познаника. 
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ПАВЛЕ МИЛАДИНОВИЋ 

 

Павле Миладиновић 
рођен је у Пожаревцу 1946. 
године. Дипломирао је на 
Вишој уметничкој школи у 
Београду 1971. године у 
класи професора Анте 
Абрамовића и Милуна 
Митровића. Графику је 
приватно студирао и изу-
чио код магистра графике 
Мирослава Арсића. Члан је 
Удружења ликовних умет-

ника Србије (УЛУС)  од 1989. године. Члан је УЛИС-а 
„Милена Павловић Барили“. Радио је као ликовни 
педагог у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу. 
Излагао је на седамдесетак колективних изложби у 
земљи и иностранству (Норвешка, Шпанија, Шведска, 
Јапан, Хрватска, Аустрија, Француска, Велика 
Британија, Румунија, Словачка, Црна Гора, Израел, 
Мађарска). 

НАГРАДЕ: 

1972. Награда за цртеж на изложби младих, Суботица 

1985. Повеља културе Града Пожаревца 

1986. Прва награда за цртеж на Пролећној изложби  

           УЛИС-а 

1988. Прва награда за идејно решење логотипа за  

          Сусрете другарства, Пожаревац 

1995. Награда просветних радника, Пожаревац 

1997. Златна значка КПЗ Србије 

2000. Повеља града за идејно решење плаката  
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          и знака ЉКИ 

2004. Награда за сценографију, Пожаревац 

2008. Пвеља Града Пожаревца за ликовну уметност 

2016. Специјална награда на Петом међународном  

          ликовном салону Балатон, Мађарска 

САМОСТАЛНЕ ИЗЛОЖБЕ 

1965. Пожаревац, Дом омладине 

1968. Ново Место, Галерија ЈНА 

1972. Велико Градиште, Дом омладине 

1975. Пожаревац, Дом омладине 

1985. Пожаревац, Галерија Дома културе 

1991. Мало Црниће, Скупштина општине,  

          Пожаревац, Галерија Народног музеја 

1993. Београд, Галерија Графичког колектива 

1997. Обреновац, Галерија Дома Омладине  

          Пожаревац, Галерија Народног музеја  

          Велико Градиште, Галерија библиотеке 

1998. Београд, Галерија Руског дома 

2001. Пожаревац, Народни музеј Пожаревац;  

          Галерија Српске куће, Гроцка, галерија 11 

2002. Галерија Градског водовода 

2004. Београд, Галерија Дома војске  

          Пожаревац, Свечана сала СО  

          Смедеревска Паланка, Галерија народног музеја 

2006. Ниш, Галерија Центра за културу 

2009. Пожаревац, ретроспективна изложба 
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